
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 13.2.2020, 8.30 – 12.00 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrom z.s., Sirotčí 45, Ostrava - Vítkovice 

 

PROGRAM 

1. Prezentace činností pracovní skupiny Protidrogová prevence – Bc. Jan Horák, manažer 

pracovní skupiny Protidrogové prevence 

2. Karty aktivit 2020 

3. Různé 

4. Info z organizací 

ZÁPIS 

1.) Manažerka přivítala přítomné a poděkovala za přípravu prostorů k dnešnímu setkání. 

2.) Představila a předala slovo Bc. Janu Horákovi – představení PS Protidrogová prevence. 

3.) Poděkování členům za spolupráci při hodnocení Karet aktivit za rok 2019 – na příští setkání 

manažerka připraví sumarizaci toho, jak na tom jsme s plněním stanovených cílů. 

4.) Nový úkol – Karty aktivit 2020 -  bude rozeslán mail s prázdnou aktuální kartou aktivit, do 

které se bude zpracovávat Karta aktivit pro rok 2020 – jedná se o drobné úpravy oproti té 

stávající. Každá organizace při hodnocení za rok 2019 dostala karty aktivit, které se jí týkají 

– prosíme o aktualizaci údajů z této karty aktivit do Karty aktivit pro rok 2020 – termín – do 

28.2.2020 na mail luciemastna@seznam.cz. Pokud má někdo nějaký problém při plnění 

tohoto úkolu, tak manažerka i kontaktní osoba nabízí pomoc – prosím, obraťte se na ně. 

5.) Naplňování Karty aktivit z oblasti zdravotní – skupina se shodla na tom, že pověřuje 

manažerku k prezentaci činnosti na ostravských zdravotních školách a dále ke komunikaci se 

Spolu pro rodinu, kteří realizují zdravotně sociální pomoc, a možná i s AS – Ordinací pro 

chudé – plnit průběžně. 

6.) Další setkání proběhne 19.03.2020 v DCHOO na Holvekově ulici v Kunčičkách od 8.30 hod. 

7.) Informace z organizací 

a.) DCHOO – 20.2.2020 závěrečná konference k projektu Šance domova  - možno se do 

zítřka ještě přihlásit. Hledají sociální pracovníky pro NZDM Vesnička a Poradnu. Do konce 

roku by mělo být zrekonstruováno 6 bytů na ulici Na Rampě v Kunčičkách v rámci jejich 

projektu IROP. 
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b.) S.T.O.P. – zpětná vazba ohledně nákupu v hotovosti do 1.000,- Kč – co v případě jízdenek, 

když někam jedou a nakupují skupinovou jízdenku u řidiče? – nikdo ze skupiny nevěděl  

o nějakých výjimkách, doporučeno tedy nakoupit na více dokladů nebo platit 

bezhotovostně kartou. Dále při proplácení jízdenek z kreditní jízdenky – co když si to 

nechá dotyčný proplatit ještě jinde – jak tomu zabránit? – asi tomu nelze zabránit, pokud 

ta kreditová jízdenka nebude jen organizace. Na základě této diskuse skupina požádala 

kontaktní osobu a koordinátora pro sociální začleňování o přinesení informací o 

kreditových jízdenkách na další setkání. 

c.) ARKA – hledají sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách do terénních 

programů. 

d.) POOLP – požádali skupinu o doporučení vhodného a kvalitního vzdělávání pro pracovníky  

- doporučeno Top semináře, Charita Olomouc, Charita Brno, Jaroslav Šotola, p. Pešlová. 

Hodně na skupině doporučováno školení pana Šotoly ohledně pozitivních předsudků – 

dotaz na MT, zda je možno zaplatit tuto vzdělávací akci pro členy pracovní skupiny 

v rámci KP? – úkol manažerka + kontaktní osoba + koordinátor sociálního začleňování 

e.) CENTROM – začaly být realizovány aktivity v klubu Hola na ubytovně Vítek 

f.) Společně – Jekhetane – hledají sociální pracovníky do Poradny a SAS. Mají v rámci 

jednoho projektu externí logopedku, která dochází do NZDM pro děti od 6-18 let – mají 

na tuto činnost pozitivní ohlasy. 15.2.2020 pořádají na Don Boscu Valentýnský fotbalový 

turnaj. Hledají sponzory na možnost účasti na Mezinárodní soutěži na Ukrajině v Hip 

hopu – doporučeny velké ostravské firmy (Vítkovice Steel, Liberty, Ridera, Marlenka, 

Nadace T.Maxové, LaSophia, Nadace Agrofert) 

g.) Koordinátor pro sociální začleňování – finalizuje zprávu o stavu romské menšiny za rok 

2019 – podklady má, zatím nepotřebuje komunikovat s ostatními 

h.) CSSO – začali provozovat aktivity pro děti a mládež od 6-18 let na Ocelářské ve 

Vítkovicích a na ubytovně Čujkovova. V SAS v Ostravě je v současné době 10 pracovníků. 

i.) AS – stále přijímají žádosti o bydlení – možno odkazovat, nyní nejlépe toho, kdo má trvalý 

pobyt na MOP, ale mohou i jinde. 

j.) Vzájemné soužití – hledají vhodnější prostory pro NZDM na Muglinově a Hrušově, hledají 

prostory na Jihu pro NZDM. Situace na Rovné 12 – celkem se zklidnila, situace na Zárubku 

– rodiny ze zadní části se postupně vystěhovávají, domy jsou opravovány. 

k.) Skupina narazila na problém dětí, které po ukončení základní školy nejsou evidovány 

na ÚP a nechodí dále do školy – vznikají jim dluhy na zdravotním pojištění. 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

                Bc. Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 


