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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:  13.6.2019, 8.30-11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: Armáda spásy, Palackého 25, Ostrava- Přívoz 

 

PROGRAM 

 

1. Aktualizace Plánu postupu (pro ty zástupce organizací, které jsou zapojeny) 
2. Lidé lidem 
3. Různé 
4. Informace z organizací 

 

 

Manažerka přivítala přítomné a poděkovala za přípravu prostorů k jednání 

Ad 1) Byl aktualizován Plán postupu – Prevence kriminality 

 

Ad 2) Lidé lidem – připomenuty podstatné záležitosti z minula, rozvrh organizací na zajištění stánku. 

Domluvena hra –  přiřazování romských slov k obrázkům, zajistí manažerka. 

Ad 3) a.)letní setkání – proběhne na Don Boscu. Ti navrhnout dva - tři termíny  v průběhu července a 

srpna– jednání se uskuteční v tom termínu, který bude vyhovovat největšímu počtu členů.  

          b.) manažerka prosí Irenu Š. z CSSO o zaslání podnětů na odbor školství, abychom mohli 

komunikovat a pozvat zástupce na podzimní setkání. Přidalo se nové téma – hlášení neomluvených 

hodin na PČR – hlásí se až ke konci školního roku hodně neomluvených hodin, zda nelze hlásit dříve, 

např. po 50 neomluvených hodinách. 

          c.) v září se sejdeme 12.9.2019 od 8.30 ve S.T.O.P. na Bastlova 9, Ostrava – Zábřeh.  

           d.) S.T.O.P. dostala příležitost informovat o svých službách v červencovém vydání Ostravské 

radnice – je potřeba, aby se spojili s Helenou Kuzníkovou. 

           e.) stálý zástup za Petru Gniadkovou z POOLP byla odhlasována Bc. Tereza Horváthová – 10 

pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
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Ad 4.) Info z organizací 

a.) Vzájemné soužití – proběhly Dny dětí – vhodný prostor pro komunikaci s obyvateli, velká 

účast, problém na Riegrově ulici s odpojením vody – v jednom z domů odpojena voda, vodu 

odpojil OVAK – problém s placením. Objevil se problém vstupu pracovníků na jednu 

z ostravských ubytoven – řeší se. Připravují letní tábor pro děti v srpnu 2019. 

b.) CSSO – pořádají Den otevřených dveří v Krizovém centru pro děti 25.6.2019 od 8.00 – 

16.00 

c.) Don Bosco – část romských dobrovolníků, kteří jim pomáhají, nastoupili do odborných 

kurzů nebo na střední školy. Byli na stáži v Kladně ve škole Svobodná demokratická škola  - 

velmi pozitivní odezva (možnost shlídnout na youtube  Summerhill). Přes léto připravují letní 

tábory nejen pro děti, ale i rodiny s dětmi, aktivity na Soivě. Mají dobrou zkušenost 

s evropskými dobrovolníky – zajišťováno přes TRENDUM o.p.s. – možno inspirace pro ostatní. 

Informace o oblasti Cihelní – ubytovny v zadní části zavřené, snad by měla být zavírána i 

ubytovna v přední části (blíže k cestě, provozovatel p. Matoušek). V září odchází Láďa 

Nádvorník poskytovat kaplanskou činnost do Lovosic – budeš nám chybět. 

d.) Centrom – pořádali Den dětí s velkou účastí. Zdravotní projekt bude v listopadu realizovat 

závěrečné setkání – prosí o spolupráci SMO ohledně zajištění prostorů. 

e.) POOLP – odhlasován nový stálý zástup, pořádali školení na dluhy na Slezské Ostravě. 

f.) Společně – Jekhetane – střediska pro děti navštěvuje velký počet dětí, upozornili na 

problém s pobytem dětí v nočních hodinách venku bez rodičů. Také Den dětí s velkým 

ohlasem. 

g.) S.T.O.P. – Den dětí – dobrá akce, soukromý dárce daroval batohy pro děti a dětské boty – 

motivačně děti odměněny 

h.) Armáda spásy – Den dětí  - podařená akce. Hledají sociálního pracovníka do NZDM – více 

info na webu. 

i) DCHOO – hledají sociální pracovníky – více info na webu. Také akce u příležitosti Dne dětí 

s velkou účastí. Upozorňují na problém bydlení – stále více lidí hledá bydlení, stále větší 

problémy s nalezením vhodného bydlení. Narazili také na situace, kdy jsou po lidech 

důsledněji na ÚP ČR vyžadovány dokumenty pro poskytnutí dávek (mnohé nelze ani získat – 

např. vyúčtování za celý předcházející rok, ale klient v průběhu roku bydlel ve 2-3 bytech, 

majitelé jim je nedají apod.) – zaznamenávají v rámci doprovodů klientů na tuto instituci. 

j.) koordinátor pro sociální začleňování – na webu Městské policie Ostrava vyhlášeno VŘ na 

pozice APK, kteří budou od října přímo ve stavu  MěP Ostrava, Městský obvod Vítkovice 

usiluje o vyhlášení OOP v oblasti Erbenova, Tavičská, Obránců Míru, Zengrova. Projekt 

sociálního bydlení – již nejsou přijímány nové žádosti o zařazení do projektu, protože projekt 

v září končí. Měl by být navazující. 

k.) gratulujeme naší kontaktní osobě a Růženě D. z DCHOO k ukončení Bc.  

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba  


