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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM:  12.9.2019, 8.30-12.00 

MÍSTO KONÁNÍ: S.T.O.P., Bastlova 9, Ostrava - Zábřeh 

 

PROGRAM 

1. Různé 
2. Informace z organizací 

 

 

Manažerka přivítala přítomné a poděkovala za přípravu prostorů k jednání 

Ad 1) a.) konference Sociální bydlení – 1.10.2019, zasedací sál Magistrátu města Ostravy, již obsazeno 

           b.) dotační období – v současné chvíli vyhlášen Program na poskytování návratných finančních 

výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020 – lhůta pro podávání 2.-9.10.2019 

            c.) naplňování opatření ohledně oblasti zdravotnictví – manažerka pověřena skupinou k dalším 

nabídkám praxí na zdravotních školách 

            d.) odhlasována změna ve stálém zástupu Armády spásy. Jako stálý zástup byla odhlasována 

Mgr. Sabina Nováková, pro 14, proti 0, zdržel se 0 

             e.) 14.9.2019 Romská pouť Olomouc –  několik organizací se zúčastní 

             f.) další setkání 17.10.2019 v IBC, Nemocniční 11, Ostrava 

 

 

Ad 2.) Info z organizací 

a.) Vzájemné soužití – hledají nové spolupracovníky – sociální pracovníky i pracovníky 

v sociálních službách do SAS, NZDM i TP. V lokalitách nyní budou probíhat komunitní akce 

(např. STOP drogám ve spolupráci s Arkou, Sport na Technické). Nyní řeší problém topení 

v prostorách na Hrušově – pokud někdo ví o možné finanční pomoci, přivítají kontakt. 

b.) CSSO – vzhledem k personálním změnám dojde ke změně jejich člena – do příště sdělí, 

rovněž hledají sociálního pracovníka. Byli prezentovat své služby na Dni sociálních služeb 

v Novém Jičíně. 
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c.) Společně – Jekhetane – hledají pracovníka v sociálních službách do NZDM a poradce na 

zkrácený úvazek do Poradny (měsíčně podávají cca 17 insolvenčních návrhů). Posun 

v insolvenčních návrzích – podávají je již i romští klienti (zejména rodiny, kde alespoň jeden 

člen pracuje nebo starobní důchodci). Zaznamenávají posun v zrychlení povolení insolvence u 

podaných návrhů. Vzhledem k vybavení NZDM na Jílově nabízejí možnost setkání v těchto 

prostorech – domluveno listopadové setkání 21.11.2019. V prostorách, jejichž majitelem je 

Residomo, zaznamenávají plošnou dezinsekci proti štěnicím. Pokračují v realizaci projektu 

Spolu 2 – projekt na vzdělávání cca 50 dětí, v neformálním předškolním klubu mají 10 dětí. 

Dále pokračují v realizaci obědů do škol – současně běží i jiný projekt na obědy ve školách – 

problém, že nelze se překrývat v jednom školním roce. Mohou přijmout ještě další děti a 

podpořit je v obědech. Informace o rozběhnutí projektu na potravinovou pomoc POMPO II. 

e.) POOLP – hledají rovněž sociálního pracovníka. Zaznamenali u svých klientek problém 

s realizací sterilizace (zejména v důsledku vysoké finanční náročnosti na tu, která si chce 

nechat sterilizaci udělat) 

f.) koordinátor pro sociální začleňování:  MdT – budou pokračovat pod koordinací Magistrátu 

města Ostravy, od říjny bude koordinátorem Lucka Škvaridlová, administrátorem Jana 

Abrlová, zatím bude pokračovat 7 MdT, ale může dojít ke změně, měněn bude také název. Od 

1.10.2019 začne být realizován projekt na Sociální bydlení II., který navazuje na stávající, 

který končí  - podpora v 60 stávajících bytech + 70 nových bytů, příjem žádostí snad od 

listopadu. Na další setkání v říjnu nebo listopadu se dostaví metodik tohoto projektu. Dotaz 

na návraty rodin z Anglie – zatím se jedná o 3-5 rodin na území dvou městských obvodů, jde 

tedy spíše o jednotlivé případy než o nějakou masovou akci.  

g.) DCHOO – v NZDM mají zahraničního dobrovolníka přes organizaci TRENDUM – pro 

přijímající organizaci to neznamená zátěž navíc – jen je třeba zajistit pro dobrovolníka činnost 

– komunikuje s dětmi, které jsou v NZDM (motivace pro děti naučit se angličtinu, aby se 

dorozuměli) – podnět pro ostatní.  V lokalitách zaznamenávají stále větší problémy, co se 

týká bezpečnosti, nepořádku, potkanů, fluktuace, nechtění určitých rodin jako sousedů – toto 

je zaznamenáváno i jinými organizacemi. 19.9.2019 oslavy 17. výročí Vesničky soužití – akce 

pro obyvatele. Nerealizují projekt POMPO II., ale podobný projekt FEAT (ten je přes 

Ministerstvo zemědělství). Vzhledem k ubývání obyvatel, kteří potřebují pomoc 

v Michálkovicích, budou přesouvat působení poradny do městského obvodu Jih – komunikují 

s Magistrátem města Ostravy a Úřadem městského obvodu. Končí jim projekty z OPZ na 

sociální bydlení (vyjednávají udržení některých pozic z tohoto projektu v rámci sítě sociálních 

služeb) a komunitní práci. Vyšel jim projekt na soc. bydlení z IROP – sociální byty Na Rampě, 

ale netuší, jestli budou realizovat vzhledem ke změně cen od doby, kdy projekt byl podáván. 

Co se týká domu na Božkově ulici – v jednáních zatím žádný posun. 

h.) ARKA – Terénní programy budou navýšeny o 2,0 úvazek – vyjednáno na SMO i v krajské 

síti, nabízejí besedy, osvěty v NZDM v lokalitách 

i.) Městská  policie – přesun zázemí APK na Hlubinskou 6. Od října 7 APK zařazených do 

struktury Městské policie, o prázdninách pořádali příměstský tábor a 3 akce pro děti a mládež 

v sadu J. Jabůrkové. Pokud někdo ví o někom, kdo by chtěl být strážníkem Městské policie, 

tak ho může odkazovat na personální – stále hledají nové kolegy. 

j.) Romský pracovník MOP -  informace o tom, že budova na Palackého 77 je odprodána 

společnosti VINCI INVEST, říká se, že by z toho měla být ubytovna nebo nějaké ubytovací 
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zařízení. Poukázáno na některé problémové domy v oblasti Přívozu – jednak vysoké nájmy, 

jednak strach nájemníků o další bydlení 

k.) romský pracovník SL Ova – informace o tom, že na Zárubku Šenovská ulice – domy budou 

demolovány, dosavadní nájemníci dostanou nabídku bydlení jinde. Ohledně individuální 

podpory konkrétní rodiny – dítěte odkázán na Vzájemné soužití do Hrušova. 

l.) kontaktní osoba – nabídka volných pracovních míst pro muže i ženy v rámci tranzitních 

pracovních míst manuálně zručné do komplementační dílny, projekt realizovaný Paktem 

zaměstnanosti – Jiřina Chlebková – 605 383 420 – možno odkazovat zájemce a kontaktovat ji. 

m.) S.T.O.P. – Den dětí – v průběhu prázdnin připravovaly 21 dětí na reparáty, 20 jich 

úspěšně udělalo, v zázemí organizace realizují doučování od 1. třídy až po středoškoláky ve 

skupinkách max. 3 dětí. Hledají a přijímají dobrovolníky. 

 

 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Bc. Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba  


