Výroční
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ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez
domova, z. s.

RESUMÉ
Výroční zpráva shrnuje činnosti
spolku ASLIDO – Akční skupiny
s lidmi bez domova, z. s. za rok 2016.

O nás
V roce 2016 jsme se vydali vstříc více aktivisticko-politickému pojetí naší činnosti. Na konci
roku jsme se rozhodli nečerpat žádné pravidelné dotace či granty v roce 2017.

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, Ivana Kaniová, Eliška Černá (roz. Lindovská), Miloš Neubauer, Evžen
Vojkůvka, Aleš Šlachta, Julius Kala, Jozef Nemšovský, Monika Bjelončíková, Marta Jašková,
Milan Homola.
V roce 2016 náš spolek opustila členka Nikola Drkošová (roz. Gajdzicová).
Došlo také ke změně statutárního orgánu. Novým předsedou se stal Evžen Vojkůvka.
Místopředsedkyní se stala Eliška Černá.
Předseda spolku:
Evžen Vojkůvka
Místopředseda:
Eliška Černá, Ph.D.
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Činnosti
1. Hrajeme divadlo
Divadelní kampaň „Ženy na cestě“
Pomocí vybraných technik metody divadla utlačovaných (jako jsou divadlo soch, divadlo
obrazu, komix, přímá akce) jsme v ryze ženské skupině nahlédly téma násilí s ženami žijícími
v azylových domech, které prošly osobní zkušeností s touto těžkou životní situací. Vytvořily
jsme informační kampaň, která má podobu interaktivního představení, jejímž posláním je
zvyšování povědomí a citlivosti vůči tématu násilí na ženách a to u žen bez domova, sociálních
pracovnic a pracovníku i veřejnosti. Toto interaktivní představení hraním pro další ženy v
obtížné sociální situaci hledá v interakci s nimi společnou cestu ke změně dané situace.
Metoda divadla utlačovaných se nezaměřuje na terapii žen, ale na analýzu sociálního kontextu
situace žen se zkušeností násilí. Prostřednictvím této metody ženy zkoumají společné prvky
jejich osobních příběhů a zkoumají příčiny a mechanismy jejich fungování ve společnosti.
Data a místa představení:
25. 2. 2016 – 3. tematická síť Aslida pro poskytovatele sociálních služeb a další aktéry (působící
v oblasti bezdomovectví a násilí na ženách) – Stará Aréna, Ostrava
10. 3. 2016 – Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi, Ostrava Fifejdy (Armáda
spásy).
31. 3. 2016 – Domov pro matky s dětmi, Budečská, Centrum sociálních služeb, Ostrava
26. 4. 2016 – Trojhalí Karolina Ostrava, u příležitosti dvouletého výročí Aslida
6. 5. 2016 – mezinárodní odborné symposium Horizonty (téma Jak se dělá komunita), pořádané
spolkem Narativ a Fakultou sociálních studií OU, Důl Hlubina, Ostrava
14. 5. 2016 – představení pro veřejnost na anarchistickém bookfairu, Klinika, Praha Žižkov

Divadelní představení „Chci už konečně bydlet ve svým!“
Členové a členky Aslida nazkoušeli v říjnu 2016 nový divadelní kus. Jedná se o interaktivní
divadlo na pomezí vzdělávání a politického aktivismu. Primárně pro lidi v bytové nouzi
hrajeme o tom, co dělat, když se člověk ocitne v obtížné bytové situaci – ať už žije v hygienicky
závadném bytě, či mu hrozí vystěhování.
Termín: V roce 2016 jsme absolvovali premiérové představení 3. 12. 2016, kdy jsme
v brněnském Clubwashi hráli pro rodiny, kterým hrozilo vystěhování a aktivisty.
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2. Účastníme se politických aktivit
Společně s dalšími participativními skupinami – pražskou Chceme bydlet a brněnským Hnutím
za nové bydlení, jsme realizovali a účastnili se dvou diskusí s politiky a zástupci města o
sociálním bydlení.
23. 6. 2016 – Kulatý chodník s ministryní Marksovou, stanice metra Anděl, Praha
20. 9. 2016 – Diskuse na chodníku – před ostravskou Novou radnicí, Ostrava
28. 11. 2016 – diskuse se zástupci regionální pobočky Agentury pro sociální začleňování –
Východ
V návaznosti na ostravskou diskusi na chodníku jsme se potkali se zástupci Agentury pro
sociální začleňování a debatovali s nimi o podmínkách bydlení v Ostravě a o pilotním projektu
sociálního bydlení v Ostravě.

3. Vzděláváme ostatní i sebe
Tematické sítě
Informační kampaň Ženy na cestě
Třetí tematická síť „netradičně“ představila výstupy infomační kampaně se ženami v obtížné
životní situaci, které se setkaly s násilím. Ke zhlédnutí byly tematicky zpracované komiksy,
básně a krátké přestavení se samotnými aktérkami kampaně. Následoval participativní
workshop zaměřený na vytvoření ostravské sítě pomoci a podpory ženám s násilnou
zkušeností.
Pomoc obětem domácího násilí: seminář pro pracovníky pomáhajících profesí
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Čtvrtá tematická síť přinesla interaktivní prezentaci poznatků z akreditovaného kurzu „Pomoc
obětem domácího násilí: seminář pro pracovníky pomáhajících profesí“, realizovaném v rámci
pražské tematické sítě.

Vystupování na odborných plénech a v médiích
Pravidelně se účastníme pracovní skupiny sociálního bydlení, pořádanou ostravským
magistrátem.
27. září 2016 – se dva naši zástupci Aleš Šlachta a René Polák aktivně účastnili konference „Co
je cílem sociálního bydlení?“ pořádanou Asociací nestátních neziskových organizací ČR,
Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy. Konference
proběhla v Sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha
8. prosince 2016 – René Polák přednesl aktivní příspěvek na konferenci Cesty k sociálnímu
bydlení, kterou v Praze organizoval Neposeda společně s MČ Praha 14.
13. března 2016 běžel na České televizi dokument Ženy bez ochrany o násilí na ženách bez
domova a o divadelních aktivitách, které o tomto tématu spolu s ženami bez domova vytváří
organizace Jako doma a ASLIDO.
Na
film
se
můžete
podívat
na
tomto
odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/216562248420006-zeny-bezochrany
Děkujme všem ženám, které se účastnily natáčení a podělily se o své příběhy.

Publikační činnost
Napsali jsme několik článků do médií:
V odborném časopisu Sociální práce (publicistická sekce) nám vyšel článek (Ne) sociální
bydlení
očima
Žen
na
Ostravsku,
jeho
plné
znění
najdete
zde:
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=1&clanek=866
Na webovém serveru a2larm.cz jsme publikovali odezvu na zrušení účasti zástupců Magistrátu
a ostravské sekce Agentury pro sociální začleňování s názvem Příliš radikální? Článek v plném
znění zde: https://a2larm.cz/2016/09/prilis-radikalni/
Se spřízněnou pražskou organizací Jako doma - Homelike, o.p.s. jsme vydali závěrečnou
výzkumnou zprávu Stojíme na jejich straně...protože dvě jsou více než jedna.

Kolektivní supervize
Nadále pokračujeme v pravidelných kolektivních supervizích.

4. Setkáváme se
Akční skupina Kruh naděje
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Každé úterý od 16:00 do 18:00 se setkává akční skupina Kruh naděje, nad tématy sociálního
bydlení a sociálních služeb.

Akční skupina Ženy
Co dva týdny ve čtvrtky se potkává skupina Ženy, od 16:00 do 18:00.

5. Grantové a další aktivity
„Společně jako doma bez násilí (510)“
V červnu 2016 jsme ukončili grantový projekt „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

„Sebe-podpůrné skupiny Kruh naděje a Ženy“
V prosinci 2016 jsme ukončili grantový projekt podpořený Magistrátem města Ostravy,
odborem Prevence kriminality.
Cílem projektu bylo podpořit členy sebe-podpůrných skupin v odbourání nedůvěry a vytváření
mostů mezi cílovou skupinou a stávajícími pomáhajícími organizacemi, či jinými institucemi v
rámci města Ostravy. Cílem projektu bylo také zvyšovat informovanost členů obou sebepodpůrných skupin o možnostech řešení jejich životní situace a zplnomocňovat členy a členky
obou skupin k jednání, které bude mít pozitivní dopad na jejich životy.
Doba realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2016

„Fighting Together for the Right Social Housing Legislation“, OSF
Opportunity Fund
Platforma pro sociální bydlení, z. s. nás oslovila do spolupráce na projektu ke změně legislativy
v oblasti sociálního bydlení. Díky tomu mohli být finančně podpořeni 2 koordinátoři ostravské
skupiny se zkušeností bezdomovectví.
Doba realizace: duben – srpen 2016

Zažít Ostravu Jinak
V letošním roce jsme se opět zúčastnili akce Zažít Ostravu Jinak (17. 9. 2016).
V září 2016 jsme se kolektivně rozhodli se v příštím roce neucházet o pravidelnou grantovou
podporu.
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Finance
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