
Od divadla k sociální akci: 
O důstojném bydlení



Sám nejsi nic, přidej se k nám!

JSME ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova.
Cílem je zajímat se o lidi bez domova.
Cílem je dosáhnout důstojného bydlení pro lidi bez domova.



Teorie, o kterou se opíráme 

Antiopresivní
sociální práce

Radikální 
komunitní práce

Pedagogika 
utlačovaných

Participativní 
demokracie

Deliberativní
demokracie



Na začátku stálo divadlo…

Začali jsme divadlem utlačovaných(2013). Téma bylo „důstojné bydlení
a jak na něho dosáhnout“.
Divadelní představení Kruh naděje hrají lidé bez domova, sami jsme si
napsali scénář. Do hry zapojujeme diváky. Hrajeme a zkoušíme už 2 roky.



Jezdíme hrát různě – Praha, Znojmo, Odry, Brno, Český Těšín…
Hrajeme na azylových domech pro lidi bez domova, 
pro sociální pracovníky, veřejnost, úředníky.



Co se dělo dál?

• Rozrostli jsme se, ustanovili jsme právní formu 
(spolek – duben 2014), nastavovali jsme 
organizační strukturu:

• Statutáři, odborný metodik, účetní, 3 týmy:
2 akční skupiny: Kruh naděje a Ženy, komunitní 
poradna Nora. 
• Přijali jsme nové členy spolku: v současnosti 4 lidé 

bez zkušenosti + 5 lidí se zkušeností 
bezdomovectví (+ 2 zájemci se zkušeností čekají 
na Valnou hromadu

• Máme zaměstnance – na ženském projektu.



Jak fungujeme

• Máme holky, které mají kontakty (např. s 
azylovými domy).

• Společně pracujeme – to nás dává dohromady a 
je to zajímavá práce.

• Snažíme se zviditelnit ve veřejném prostoru.
• Když má někdo problém, snažíme se mu pomáhat 

společně dle svých možností (při vybavení bytu, 
vyhození z ubytovny).

• Lidi o nás docela ví: jsme na FB, na webu 
(www.aslido.cz), ví o nás média (reportáže), 
natočili jsme výukové DVD pro studenty sociální 
práce o divadle utlačovaných.

http://www.aslido.cz/


• Máme divadelní zkoušky (před představením 
zkoušíme).

• Máme akční skupiny – rozebíráme témata – skupiny 
spoluorganizují lidé, kteří do nich dochází (Kruh naděje 
– 1x týdně; Ženy – 1x 14 dní).

• Máme společné supervize.
• Máme týmové akce – např. „opékačky“.
• Vzděláváme se – s Narativem, s Fakultou sociálních 

studií OU.
• Pomáháme s výukou na FSS OU.
• Spolupracujeme s dalšími organizacemi.
• Strategicky plánujeme – 1x/rok.



I. Akční skupina KRUH NADĚJE
Spolu s Platformou pro sociální bydlení 
prosazujeme zákon o sociálním bydlení.

Na národním setkání se potkali lidé žijící v bytové nouzi z Brna, Prahy, 
Ostravy. Sestavovali jsme Prohlášení lidí žijících v bytové nouzi. 
Prohlášení se dostalo až na oficiální web MPSV
http://www.bezdomovectvi.info/cs/materialy-ke-stazeni/



Neváháme vstoupit do diskuse s politiky a  
zástupci neziskového sektoru.

Na konsensuální konferenci v Praze (listopad 2014) se diskutovala témata 
k řešení bezdomovectví. S našim zapojením se na začátku moc nepočítalo, měli 
jsme mluvit jen o našich osobních příbězích. My jsme chtěli prezentovat naši situaci 
a naše řešení, což se nám nakonec podařilo. Vyslechli nás, ale nevidíme žádné posuny.



Občas pak odpočíváme na „Dovolené v Jugoslávii“.

Ve Staré Aréně nám spolek umělců pronajal kancelář. I díky 
tomu se zapojujeme do jejich uměleckých aktivit. Například 
hrajeme na akci „Cinema Royal“  (naposledy téma Dovolená v 
Jugoslávii) pro veřejnost. Už jsme se účastnili dvou ročníků. 



Jsme živé knihy.

Spolupracujeme s Amnesty International.
Zapojujeme se do programu „Živé knihy“ –
vzděláváme žáky a studenty.



Inspirujeme se pražskou Klinikou. Prázdné domy
by neměly chátrat.

Dělali jsme šablony a vystavovali je na opuštěných domech v Ostravě
(v rámci akce iniciativy Probuď domy) i na Klinice v Praze.



Jsme ostravští truhlíci.

Máme truhlík bez domova. Ve spolupráci s Cooltourem se staráme 
o truhlík v centru Ostravy na Masarykově náměstí. 
Instalovali jsme do něj 2 keramické prázdné domy. 
Kdokoliv tam může nechat vzkaz pro nás a prázdné domy.



Podnikáme.

Společnými silami si vyděláváme na naše fungování. 
Nově šijeme brože Soviček -
k dostání v sobotu 19.9. v centru Ostravy na „Zažij Ostravu jinak“.



II. ŽENSKÝ PROJEKT

•Realizujeme výzkum „ženského bezdomovectví a násilí“.
•Chystáme tematickou síť k tématu bezdomovectví a násilí v Ostravě.
•Chystáme informační kampaň pro ženy bez domova v podobě 
divadelního představení, které si napíší a budou hrát samotné 
ženy bez domova.



Komunitní poradna Nora

• Zaměřuje se na ženy bez domova, které jsou ohroženy 
a/nebo se setkaly s násilím.

• Vyhledáváme, oslovujeme a udržujeme kontakt se 
ženami bez domova.

• Mapujeme a zvyšujeme povědomí o tématech násilí 
páchaném na ženách bez domova.

• Mapujeme a identifikujeme potřeby a představy o 
řešeních.

• Zveme ženy bez domova k účasti v sebepodpůrných
skupinách a do divadla.



Sebepodpůrná skupina ŽENY

Skupina je otevřená pro všechny ženy v bytové nouzi v Ostravě, 
které se setkaly s násilím a/nebo jsou jím ohroženy.
Změna formátu – jdeme za ženami do jejich prostoru. 
Roznášíme Bezdomoviny – noviny vydávané ženami bez domova pro lidi bez domova.



Co bychom chtěli zlepšit

• Chybí nám lidi, mění se kolektiv.
• Potřebovali bychom více času na zkoušení a alternace v 

divadle a zdokonalovat se v divadelních scénkách.
• Chtěli bychom zajistit pravidelnost a pokračování 

našich aktivit, ne vždy máme dostatek peněz.
• Někdy nám chybí možnost zeptat se, jak na to, jak se 

posunout, někdo „zkušenější“.
• Časem posunout organizační strukturu – a vytvořit 

Akční skupinu lidí bez domova ne „s“ lidmi bez 
domova.

• Chybí nám prostory.



Co nám to přináší
• Jsme dobrá skupina, protože vše děláme 

společně, jezdíme společně jestli je to divadlo 
nebo výlet.

• Člověk přijde na jiné myšlenky a nemyslí na 
kraviny.

• Taháme za jeden provaz – celé Aslido
spolupracuje.

• Umíme se zastupovat v rolích v divadle.
• Získané zkušenosti předávám dál, například 

dělám dobrovolníka se seniorama.
• Dalo mi to nový život, optimismus a elán.



Děkujeme za pozornost!




