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O nás 
 

V roce 2018 jsme se stali Asociací lidí pro domov. Změnili jsme název a rozšířili se o pražskou 

skupinu Chceme bydlet. Promysleli jsme naši interní strukturu. Členy zůstali pouze lidé se 

zkušeností bezdomovectví. Podporují je spojenci bez zkušenosti bytové nouze. 

 

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, Miloš Neubauer, Evžen Vojkůvka, Julius Kala, Jozef Nemšovský, Marta 

Jašková, Milan Homola, Zuzana Kříčková, Emil Jíra, Dušan Jašek, Gabriela Štěpánková, 

Václav Zitta, Helena Ogboi. 

 

Ze spolku vystoupily členky Eliška Černá, Ivana Kaniová a Monika Bjelončíková. Byl zvolen 

nový místopředseda spolku Emil Jíra. 

 

Předseda spolku: Evžen Vojkůvka  

Místopředseda: Eliška Černá/Emil Jíra 

 

 

 

 

 

 

http://www.aslido.cz/
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Činnosti 
 

1. Účastníme se politických aktivit 
 

Září 2018 – Aslido začalo petici na podporu přijetí zákona o sociálním bydlení. Petice bude 

pokračovat i v roce 2019. 

15.9.2018 uspořádalo ostravské Aslido, ve spolupráci s Food not bombs Ostrava stanové 

městečko na podporu přijetí zákona o sociálním bydlení. 

26.9.2018 organizovala pražská skupina Chceme bydlet ve spolupráci s Asistence o.p.s. a Jako 

doma stanové městečko a diskuzi s politickými kandidáty před pražskými komunálními 

volbami. Více o smyslu a průběhu akce se můžete dočíst zde: 

https://a2larm.cz/2018/10/dostupne-bydleni-v-praze-je-cas-prejit-od-teorie-k-cinum/ 

10.11.2018 Aslido v Ostravě zorganizovalo pochod za důstojné bydlení „Kde domov můj?“, ve 

spolupráci s Probuď domy a Food not bombs Ostrava. 

  

2. Vzděláváme ostatní i sebe 
 

Vystupování na odborných a veřejných akcích a v médiích 
 

3.4.2018 Aslido prezentovalo své divadelní aktivity na Dni sociální práce na Fakultě sociálních 

studií v Ostravě. 

 

17.4.2018 přebralo Aslido na festivalu Humanity a Solidarity v pražském clubu Rock Café 

finanční dar od studentů fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy. Více se můžete dočíst 

zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-1924.html 

 

ASLIDO reprezentované Juliem Kalou se 28.9.2018 zúčastnilo panelové diskuze „Boje proti 

vystěhování“ v rámci Vzpurné Prahy. Ústředním tématem bylo organizování se zdola v boji za 

práva nájemníků. 

 

https://a2larm.cz/2018/10/dostupne-bydleni-v-praze-je-cas-prejit-od-teorie-k-cinum/
https://fhs.cuni.cz/FHS-1924.html
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3. Setkáváme se  
 

Akční skupina Kruh naděje 
 

Akční skupina Kruh naděje se setkávala příležitostně za účelem organizace akcí ve veřejném 

prostoru. 

 

Akční skupina Chceme bydlet 
 

V Praze se pravidelně setkávala akční skupina Chceme bydlet. 

 

4. Grantové a další aktivity 
 
V roce 2018 jsme nečerpali žádný grant. 

 

5. Finance 

 
- viz Příloha k účetní uzávěrce za rok 2018.  

 


















