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O nás 

Rok 2015 se nesl v duchu česko-norského grantu v programu Dejme (že) nám šanci. Tento 

projekt nám umožnil rozšířit personální základnu a získat stabilní prostor k našim činnostem. 

Mohli jsme se zaměřit na aspekty ženského bezdomovectví a násilí. Ani v dalších aktivitách 

s Kruhem naděje jsme však nepolevili, takže došlo k celkovému rozšíření spolkových činností. 

Cíle  

Cílem Aslida je zlepšování životních podmínek osob ohrožených bezdomovectvím a osob bez 

domova prostřednictvím podpory lidí bez domova či ohrožených bezdomovectvím v 

zapojování do řešení jejich vlastní obtížné situace a stimulování dialogu mezi aktéry 

angažovanými v problematice bezdomovectví. 

Kontakty 

Sídlo organizace: 

Závodní 1370/98, Ostrava – Vítkovice, 703 00 

 

Kontaktní adresa: 

28.října 49/23, Ostrava, 702 00 

 

www.aslido.cz 

Email: info@aslido.cz 

Statutární orgán 

Nejvyšším orgánem je členská schůze. 

Členové: Petr Čáp, Nikola Drkošová (roz. Gajdzicová), Ivana Kaniová, Eliška Lindovská, 

Miloš Neubauer, Evžen Vojkůvka. 

Rozšířili jsme členskou základnu o šest nových členů: Moniku Bjelončíkovou, Jozefa 

Nemšovského, Milana Homolu, Aleše Šlachtu, Juliuse Kalu a Martu Jaškovou. 

21. 11. 2015 byl zvolen nový místopředseda: Miloš Neubauer 

Předseda spolku: Mgr. Eliška Lindovská 

Místopředseda: Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D./ Miloš Neubauer 

 

http://www.aslido.cz/
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Činnosti 

1. Hrajeme divadlo  

Divadelní představení „Kruh naděje“ 
 

Také v roce 2015 jsme odehráli několik představení o důstojném bydlení „Kruh naděje“. 

 

Termíny a místa: 

 

1.– 3. 5. 2015  - Pražsky Tur  

Na prvního máje jsme vyrazili s naším divadelním ansámblem do Prahy. Realizovali jsme 

celkem tři představení:  

1. 5. 2015 – Azylový dům sv. Terezie, Praha 8  

2. 5. 2015 – Pražská náplavka, Praha 1  

3. 5. 2015 – Autonomní sociální a kulturní centrum Klinika, Praha 3 

 

Dále jsme hráli: 

 

5. 6. 2015 – azylový dům Znojmo 

25. 9. 2015 - Noc vědců, Ostrava – derniéra představení 

Poslední představení Kruhu naděje jsme odehráli v pátek 25. 9. 2015 v rámci Noci vědců 

pořádané Ostravskou univerzitou. Zakončili jsme tak naše dvouleté putování po městech 

českých a společné hledání odpovědí na otázku „Co pro nás znamená důstojné bydlení a jak na 

něj dosáhnout?“ 

Na poslední ostravské představení jsme pozvali i bývalé členy divadelní skupiny a minutou 

ticha vzpomenuli na Františka, který na nás už přes rok dohlíží z divadelního nebe. Na důstojné 

bydlení zatím dosáhlo jen minimum z nás, ale v reakcích diváků mnohdy zazníval silný respekt 

k tomu, co děláme a díky společné práci a času stráveného na „divadelních prknech“ jsme 

v kontaktu s publikem měli možnost dosáhnout na lidskou důstojnost člověka bez domova. 

 

 
 

Týden spolu metodou divadla utlačovaných 
 

Metoda divadla utlačovaných, která užívá k edukaci estetických zejména divadelních 

prostředků, je vhodná ke zpracovávání nejrůznějších konfliktních témat dotýkajících se naší 

společnosti, ale především pak témat, v nichž je jakýmkoli způsobem obsažen útlak. Posláním 

této metody je podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti. 

Ženy ze svépomocné skupiny se zapojily do tvorby informační kampaně během víkendového 
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výjezdu. Ženy měly během víkendu možnost prostřednictvím skupinové práce odžít některá 

traumatická témata spojená s násilím, sdílet je s ostatními ženami, poznat se navzájem a 

podpořit tak vztahy ve skupině a motivaci k další skupinové práci a rozvíjet důvěrný a 

partnerský vztah.  

Při práci byly využívány drama- a arte- terapeutické techniky skupinové práce, které 

umožňovaly ženám integrovat jejich zkušenosti a podněcovat ženy k přemýšlení nad různými 

cestami k řešení jejich problémů.  Pro ženy byl velmi motivační i přesah výstupů víkendového 

setkání (komiks, vzkazy ženám, básně) - jako určité poselství ženám, které se ocitají v 

podobných situacích. 

 

Termín: 25. – 27. 10. 2015, Dívčí hrad, Jeseníky 

 

  
 

2. Účastníme se politických aktivit 
 

7. 7. 2015 – Happening před Poslaneckou sněmovnou 

Náš člen Miloš Neubauer se aktivně zúčastnil happeningu poukazujícího na smrtelné následky 

novely zákona o hmotné nouzi, tzv. Stanjurova přílepku. Miloš byl za svůj občanský postoj a 

aktivismus trestně stíhán poté, co na chodníku vytvořil „živou šablonu“. Trestný čin výsledně 

nebyl nikomu z obviněných prokázán. 

Vyjádření Miloše k celému incidentu naleznete zde: 

http://www.aslido.cz/blog/tiskova-zprava-k-zadrzeni-a-obvineni-milose/ 

 

29. 9. 2015 – Noc venku před Ministerstvem práce a sociálních věcí 

Členové Aslida se účastnili protestu Platformy pro sociální bydlení proti škrtům doplatků na 

bydlení, které se měly snižovat lidem na ubytovnách na 70%. Více na: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100929/obsah/425838-

protesty-proti-snizovani-doplatku-na-bydleni 

 

http://www.aslido.cz/blog/tiskova-zprava-k-zadrzeni-a-obvineni-milose/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100929/obsah/425838-protesty-proti-snizovani-doplatku-na-bydleni
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100929/obsah/425838-protesty-proti-snizovani-doplatku-na-bydleni
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Za Aslido při protestu vystoupil aktivně Evžen Vojkůvka. Jeho projev je možné shlédnout 

zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=ybvptapS9RQ&feature=youtu.be#t=7m18s 

 

3. Vzděláváme ostatní 
 

Tematické sítě 
 

Začali jsme realizovat tematické sítě k ženskému bezdomovectví a násilí v Ostravě, určené 

lidem, které považujeme za klíčové aktéry při řešení životní situace žen bez domova, které jsou 

mnohdy spojeny s násilím. Chceme vyvolat diskusi nad propojeností bezdomovectví a násilí 

v životě ženy, následkům z toho vyplývajícím a možným způsobům řešení. 

  

1. 10. 2015 – 1. setkání tematické sítě v Ostravě „Přenos zkušeností ze zahraničí – „Ženský 

projekt“, Streetwork (Edinburgh, Skotsko) a jeho aplikace v českém prostředí“ 

Cílem tohoto setkání bylo přinést zkušenost ze zahraničí a diskutovat možnosti její aplikace v 

českém prostředí. Zúčastnilo se celkem 6 různých institucí a organizací. 

 

3. 12. 2015 – 2. setkání tematické sítě v Ostravě „Naplňování potřeb jako společné úsilí 

pomáhajících pracovnic a pracovníků a žen v obtížné životní situaci“ 
Tato tematická síť byla koncipována do tří celků, z nichž každý pozůstával z poslechu 

sestřihané autentické nahrávky fokusní skupiny s ženami, která se uskutečnila na začátku října 

2015 jako výzkumné šetření v rámci projektu Společně jako doma bez násilí. Nahrávka byla 

rozdělena to tří bloků – co ženám pomohlo?; na jaké bariéry v procesu řešení narazily?; a co by 

potřebovaly? Po každém sestřihu byl záznam účastníky/cemi setkání diskutován. Na tomto 

setkání bylo zastoupeno celkem 5 institucí/organizací. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ybvptapS9RQ&feature=youtu.be#t=7m18s
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Vystupování na odborných plénech 
 

23. 3. 2015 – naši členové Evžen Vojkůvka, Miloš Neubauer a Petr Čáp vystoupili s příspěvkem 

na akci „Participativní metody a jejich využití v obcích se SVL“, pořádané Agenturou pro 

sociální začleňování v Praze, v galerii Langhans. 

 

5. 5. 2015 – Komunitní poradna Nora se prezentuje na workshopu „Prostituce/ sexbyznys/ 

bezdomovectví/ násilí a Vaše klientela. Společná i odlišná témata“, pořádaném Rozkoší bez 

rizika v Ostravě. 

 

20. – 21. 9. 2015 – společná prezentace činnosti spolku na konferenci Participativní přístupy 

v sociální práci, pořádané Fakultou sociálních studií, OU, Cooltour, Ostrava. 

 

 
 

Publikační činnost 
 

Náš člen Miloš Neubauer popsal pro odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca své pocity 

z vystupování na Konsensuální konferenci 2014: 

http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=1&clanek=734 

 

Julek Kala napsal závěrečnou řeč na konferenci Participativních přístupů v sociální práci, která 

se konala ve dnech 20. – 21. 9. 2015. Více na: 

http://www.aslido.cz/blog/julek-jak-vidim-participaci/ 

 

Členky skupiny Ženy začaly od července 2015 publikovat v Bezdomovinách – novinách pro 

ženy bez domova od žen bez domova. Přispěvatelkami se staly Gabka Foltová, Marta Jašková 

a Mirka Skálová. 

 

Vystupujeme v médiích 
 

2. 5. 2015 jsme se s Kruhem naděje dostali do hlavních zpráv Zpravodajství TV Prima. 

 

19. 8. 2015 se naše divadelní představení Kruh naděje dostalo do pořadu Události v regionu. 

Začínáme od 21:42: 

http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=1&clanek=734
http://www.aslido.cz/blog/julek-jak-vidim-participaci/


6 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-

ostrava/415231100030819/ 

 

19. 8. 2015 jsme byli v médiích znovu, tentokrát v pořadu Události – naše členka Marta Jašková 

v reportáži o Bezdomovinách od 38:07: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010100819/video/ 

 

4. Vzděláváme sebe 
 

Workshop komunitní práce se zahraniční expertkou 

 
V březnu 2015 jsme se zúčastnili dvoudenního workshopu na téma komunitní práce 

s holandskou odbornicí Leidou Schuringou, na Fakultě sociálních studií v Ostravě. Informací 

byla spousta. Díky přítomnosti dalších komunitních pracovníků z pilotního projektu Komunitní 

práce v Kunčičkách, Frýdku Místku a Bruntálu došlo i na sdílení zkušeností 

 

Jak mluvit o své zkušenosti 
 

Se členy skupiny Narativ jsme v červnu 2015 absolvovali seminář na téma „Jak sdělovat svou 

zkušenost“. Vzdělávání bylo určeno pouze pro členy se zkušeností bezdomovectví. 

 

Kolektivní supervize 
 

Zavádíme koncept skupinových supervizí, ve kterých pod vedením odborného supervizora 

máme příležitost více nahlédnout do procesů našeho společného fungování. 

  
 

5. Setkáváme se  
 

Akční skupina Kruh naděje 
 

Kromě hraní divadla jsme se začali pravidelně jednou za týden setkávat a diskutovat témata 

v oblasti bydlení, která nás pálí. 

Akční skupina Kruh naděje se schází pravidelně každé úterý. 

 

Akční skupina Ženy 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030819/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030819/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010100819/video/
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Rozrůstáme se. Nově vzniká ženská skupina s příznačným názvem Ženy. Sebepodpůrná 

skupina je určena všem ženám v bytové nouzi nebo tísnivé sociální situaci žijící v Ostravě, 

které se setkaly s násilím nebo jsou jím ohroženy. Skupina je otevřená. Nábor probíhá 

prostřednictvím samotných žen v jejich komunitě a prostřednictvím síťování s komunitní 

poradnou Nora. Členky Žen také distribuují mezi své kamarádky a známé časopis 

Bezdomoviny. 

Pravidelná setkávání probíhají co 14 dní, vždy ve čtvrtky. 

  
 

Komunitní poradna Nora 
 

Komunitní poradna Nora vznikla v březnu 2015. Poprvé pracujeme s konceptem „peer 

pracovnic“. Do terénu dochází smíšená dvojice pracovnic – expertka ze zkušenosti a odborná 

sociální pracovnice. Od této spolupráce si slibujeme bližší kontakt se ženami a rychlejší 

navázaní důvěry. 

Pracovnice se flexibilně v dopoledních i odpoledních hodinách pohybují v terénu a to tři dny 

v týdnu. Aktivně vyhledávají ženy v obtížné životní situaci a udržují pravidelný kontakt s 

ženami přímo na ulici. Také navštěvují azylové domy pro ženy a matky s dětmi a ostravské 

ubytovny. Poskytují podporu a informace v oblasti práv žen a násilí na nich páchaném a 

odkazují ženy na instituce, které se touto problematikou zabývají. Distribují hygienické potřeby 

a letáky s informacemi a kontakty na instituce zabývající se pomocí v dané problematice.  
 

6. Grantové a další aktivity 
 

„Společně jako doma bez násilí (510)“ 
 

V roce 2015 jsme začali ve spolupráci s Jako doma  - Homelike, o.p.s. realizaci velkého 

grantového projektu „Společně jako doma bez násilí (510)“ podpořený z programu Dejme 

(že)nám šanci, který byl financován z Norských fondů a který spravovala Nadace Open Society 

Fund Praha. 

Doba realizace: 1. 1. 2015 – 30. 6. 2016 

 

Ostravští truhlíci 
 

Stali jsme se ostravskými truhlíky. Celý rok 2015 jsme měli ve správě truhlík na Masarykově 

náměstí, kde jsme vytvořili schránku pro vzkazy veřejnosti. 

 

Zažít Ostravu jinak 
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19. 9. 2015 jsme se poprvé zúčastnili komunitní akce pro širokou veřejnost Zažít Ostravu jinak 

a nelenili jsme. Naši členové vlastnoručně vyráběli brože v podobě soviček pod vedením člena 

Evžena Vojkůvky. 

  

 
 

 

Finance 

  Výsledek hospodaření za rok 2015 

      
Náklady    768 210Kč  

 

spotřebované 

nákupy  38 935Kč  

 

osobní 

náklady  612 824Kč  

 služby   114 639Kč  

 ostatní služby  1 812Kč  
      
      
Výnosy    765 859Kč  

 tržby   21 091Kč  

 dotace   699 963Kč  

 

ostatní 

výnosy  44 805Kč  
      
Hospodářský výsledek:  

- 2 351Kč 

   
 


