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O nás 
 

V roce 2017 jsme se věnovali chystané transformaci spolku na Asociaci zastřešující dvě 

skupiny lidí bez domova fungující v Praze a v Ostravě. 

 

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: 

Evžen Vojkůvka 

Ocelářská 662/43 

Ostrava-Vítkovice 

70300 

 

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, Zuzana Kříčková, Emil Jíra, Dušan Jašek, Gabriela Štěpánková, Václav Zitta, 

Helena Ogboi 

 

V roce 2017 tragicky zemřel člen spolku Aleš Šlachta. 

Nově byli na konci roku přijati členové pražské skupiny: Zuzana Kříčková, Emil Jíra, Dušan 

Jašek, Gabriela Štěpánková, Václav Zitta, Helena Ogboi 

 

Předseda spolku: Evžen Vojkůvka  

Místopředseda: Eliška Černá, Ph.D. 

 

 

 

 

 

http://www.aslido.cz/
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Činnosti 

 
1. Hrajeme divadlo  

 
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 2017 jsme odehráli 2 divadelní představení: 

28.2.2017 - v prostorách knihovny v Kunčičkách 

12.5.2017 – v komunitním centru v osadě Bedřiška 

 

 
 

2. Účastníme se politických aktivit 
 

30.1.2017 jsme se účastnili demonstrace za přijetí funkčního zákona o sociálním bydlení, 

konané před Ministerstvem pro místní rozvoj v Praze. K lidem promluvili Julek s Evženem, za 

pražskou skupinu Chceme bydlet vystoupil Emil a Václav. 

V červnu 2017 jsme se zúčastnili v Praze demonstrace za sociální bydlení. 

  

3. Vzděláváme ostatní i sebe 

 
Vystupování na odborných a veřejných akcích a v médiích 
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17.3.2017 byla natočena reportáž s Aslidem o interaktivní mapě bez domova 

(mapabezdomova.cz) a odvysílána v Událostech z regionu (ČT): 

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

ostrava/417231100030317-udalosti-v-

regionech/?fbclid=IwAR3Yxmj89qRO_b6sb3sjL24nHpYbivI1Cj53KUJzSipHjDEWuKhcr9o

yDsk 

 

6.10.2017 jsme se aktivně zúčastnili a prezentovali téma bydlení společně s Fakultou sociálních 

studií v Ostravě na Noci vědců. 

 

4.11.2017 proběhla v Třech Ocáscích v Brně diskuse s veřejností na téma nově vznikající 

Asociace lidí se zkušeností bezdomovectví „Když bez domova, tak radikálně“. 

 

11.12.2017 jsme se zúčastnili kulatého stolu s poskytovateli sociálních služeb na Ministerstvu 

práce a sociálních služeb. 

 

 

4. Vnitřní reorganizace 
 
2.9.2017 proběhlo přípravné setkání na vytvoření Asociace lidí se zkušeností 

s bezdomovectvím v Praze. 

 

3.-5.11.2017 se uskutečnilo víkendové setkání v Brně v prostorách organizace Na Zemi. 

Skupiny z Ostravy a Prahy se domlouvaly na praktickém fungování nově vznikající Asociace 

lidí se zkušeností bezdomovectví. 

 

  
 

5. Setkáváme se  
 

Akční skupina Kruh naděje 
 

Jednou týdně se setkávala akční skupina Kruh naděje, nad tématy sociálního bydlení a 

sociálních služeb pro lidi bez domova. 

 

 
 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/417231100030317-udalosti-v-regionech/?fbclid=IwAR3Yxmj89qRO_b6sb3sjL24nHpYbivI1Cj53KUJzSipHjDEWuKhcr9oyDsk
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/417231100030317-udalosti-v-regionech/?fbclid=IwAR3Yxmj89qRO_b6sb3sjL24nHpYbivI1Cj53KUJzSipHjDEWuKhcr9oyDsk
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/417231100030317-udalosti-v-regionech/?fbclid=IwAR3Yxmj89qRO_b6sb3sjL24nHpYbivI1Cj53KUJzSipHjDEWuKhcr9oyDsk
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/417231100030317-udalosti-v-regionech/?fbclid=IwAR3Yxmj89qRO_b6sb3sjL24nHpYbivI1Cj53KUJzSipHjDEWuKhcr9oyDsk
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6. Grantové a další aktivity 
 
V roce 2017 jsme nečerpali žádné granty. 

 

7. Finance 

 



5 
 

 

 



6 
 

 


