
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 14.11.2019, 8.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: Společně – Jekhetane, NZDM Jílová 26, Ostrava - Přívoz 

 

PROGRAM 

1. Představení APK 
2. Prezentace projektu sociální bydlení v Ostravě II. – Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. 
3. Různé 
4. Informace z organizací 

 

 

1.) Manažerka přivítala přítomné a poděkovala za poskytnutí prostorů. 

2.) APK – na setkání se dostavily 2 pracovnice APK – představily se – Markéta Karalová a Marcela 

Horváthová, které popsaly, kde působí – nyní APK působí tam, kde je potřeba, střídají se. 

Mají opatření u vytipovaných přechodů pro chodce a u některých základních škol. Pokud je 

třeba něco řešit ohledně APK – oslovit p. Lakomého 

3.) Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. představil výstupy projektu „Koncepce sociálního bydlení a její 

pilotní ověření ve městě Ostrava“ a předal informace o návazném projektu „ Sociální bydlení 

v Ostravě“. Prezentace je přílohou zápisu. 

4.) Různé 

a.) Hlasování o členství Růženy Krivé z CSS – pro 13, proti 0, zdržel se 0 

b.) Hlasování o stálém zástupu POOLP – Mgr. Pavla Kostková – pro 13, zdržel se 0, proti 0 

c.) Vzájemné soužití – informace o situaci rodin na ulici Rovná 12 - nájemníci se mají do 

konce roku vystěhovat. Řeší se s rodinami individuálně, proběhne setkání s majitelem.  

d.) Centrom – od 1.1.2020 zázemní pro SAS a TP na ubytovně Výstavní 10. V rámci SAS budou 

mít i ambulanci. Proběhla inspekce Standardů kvality sociálních služeb na SAS s dobrým 

výsledkem. Housing First – mají projekt na bydlení – podmínky viz. příloha zápisu. 

e.) Společně – Jekhetane – podávali projekt na OP VVV na volnočasové aktivity nad rámec 

sociálních služeb. 

f.) S.T.O.P. – navýšení počtu zájemců o doučování, již vedou pořadníky, zpřísnili podmínky při 

neúčasti na doučování (nutno omlouvat, pokud se žák nedostaví 3x - bez omluvy, 

doučování bude ukončeno a místo nabídnuto novému zájemci z pořadníku). Stále hledají 

dobrovolníky na doučování v rodinách, kde jejich možnosti nepokrývají poptávku. 



 

g.) Armáda spásy – NZDM od 1.1.2020 bude posílena pozice sociálního pracovníka o 0,5 

úvazek. Prevence bezdomovectví – na Jihu mají 16 bytů na Čujkovově ulici velikosti 0+1) 

h.) CSSO – aktivity na ubytovnách Výstavní a Čujkovova probíhají, jak to bude v dalším roce, 

nevědí. 

i.) Don Bosco – získali mimořádnou dotaci na multifunkční dílnu, kterou nyní zařizují, aby se 

podpořila technická zdatnost dětí a mládeže, které aktivitu budou využívat. 

j.) koordinátor pro sociální začleňování – na MSK se tvoří Strategie integrace romské 

komunity na období 2020-2027. Proběhlo setkání zainteresovaných ohledně problematiky 

záškoláctví – v lednu bude další – výstupem by měl být jednotný postup ohledně 

záškoláctví (kolik hodin a kde se komu hlásí). Nová šance – ukončuje sklad nábytku 

v Koblově. 

5.) další setkání proběhne v prosinci – 3.12.2019 od 15.00 hod v Klubu Parník 

6.) samotné setkání PS RE  - 16.1.2019 SMO – místnost bude upřesněna v pozvánce 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

                Bc. Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


