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Zápis z jednání pracovní skupiny Romské etnikum,  

 

Datum:  15.6.2017 

Místo setkání:  Centrom z.s., Sirotčí 45, Ostrava 

Přítomni:  viz. prezenční listina 

 

 

    

1. Veřejná služba – diskuse ze zástupci ÚP Ostrava 

2. Přijetí nových členů PS 

3. Monitorování projektů 

4. Různé 

 

1.) Dnešního jednání se na základě našeho požadavku zúčastnili zástupkyně z ÚP – p. 
Vašátová Kateřina p. Sobková Romana. Dovolili jsme si je pozvat vzhledem k tomu, že se 
různí informace o veřejné službě. Seznámili nás s podmínkami veřejné služby – možnost 
stát se organizací zajišťující VS, ale také s postupem, jak probíhá VS z jejich strany a jaké 
dopady má novela zákona o hmotné nouzi. Zájemce o VS dostane z ÚP potvrzení o 
výkonu veřejné služby (viz. příloha), s nímž se dostaví do organizace, která VS zajišťuje – 
ta mu to potvrdí. Teprve na základě tohoto potvrzení dochází k uzavření smlouvy o 
výkonu VS mezi poživatelem dávek hmotné nouze a ÚP. Teprve od uzavření této smlouvy 
může být VS vykonávána. Odpracované hodiny se zapisují pověřeným pracovníkem 
z Organizace, která VS zajišťuje, do Evidence docházky vykonavatele VS (viz. příloha). Ke 
snížení dávek hmotné nouze z životního na existenční minimum dojde poprvé od srpna 
2017, pokud nebude prokázáno odpracování alespoň 20 hodin VS, účast na 
zaměstnaneckých projektech, na které vyšle ÚP nebo další podmínky stanovené novelou.  
Aktivita je na straně toho, kdo pobírá déle než 6 měsíců dávky hmotné nouze, ÚP nebude 
nic zajišťovat. Zatím jsou dle informací ÚP volné kapacity pro vykonání VS. Také je 
možno se ještě přihlašovat jako organizátor VS – to má na starost oddělení 
zaměstnanosti p. Piskořová (tel. 950 143 623) 

2.) Přijetí nového člena – výměna za jiného člena – proběhlo hlasování o přijetí  zástupce za 
Centrom namísto Kataríny Marinovové Edity Stejskalové. Pro 14 přítomných v době 
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hlasování, proti 0, zdržel se 0. Edita Stejskalová je členem PS RE za Centrom z.s. Kontakt 
stejskalova@centrom.cz 

3.)  Monitorování projektů – do konce měsíce mají být zmonitorované projekty, zatím jich není 
mnoho. Zprávy posílat na mou adresu – luciemastna@seznam.cz. Vzhledem k této situaci 
bylo domluveno, že první monitorování projektů a zaslání zpráv proběhne 
nejpozději do konce července 2017. Rovněž nezapomenout na to, že do konce 
září mají být zmonitorované projekty podruhé. 

4.) Lidé lidem – pro zopakování – účast ve stánku 

9.00 – 10.00 – Vzájemné soužití, host Rubikon 
10.00 – 11.00 – Bílý nosorožec, Arka 
11.00 – 12.00 – Centrom 
12.00 – 13.00 – DCHOO 
13.00 – 14.00 – Společně – Jekhetane, Potravinová banka 
14.00 – 15.00 – Don Bosco 
15.00 – 16.00 – POOLP, CSS 

 
Potravinová banka – bude vytažena lavice před stánek , kde bude baner Potravinové 
banky – možnost sbírky. Ti, co budou ve stánku, prosím, bílá trička nebo halenky. 
Organizace, které se přihlásily na vystupování, budou vystupovat všechny. 

5.) Jednání se SMO ohledně aktivit na ubytovnách – na předešlých PS bylo 
domluveno, že vyvoláme jednání se zástupci SMO ohledně podpory aktivit pro 
děti a mládež na ubytovnách . Jednání bylo domluveno na 26.6.2017 ve 14.00 
hod – zasedací místnost 189. Za PS RE se jednání zúčastní manažerka, 
kontaktní osoba (pokud bude přítomna), Edita Stejskalová a Markéta 
Bartáková. Sejdeme se ve 13.00 hod u manažerky na Bieblově 8, Ostrava 

6.) Neformální letní setkání  27.7.2017 ve 14.00 hod, místo: Společně-Jekhetane 
na Palackého ul., na zahradě – prosím ty, kteří se budou chtít zúčastnit, aby 
potvrdili svou účast do 15.7.2017 na mou mailovou adresu 
luciemastna@seznam.cz 

7.) Zářijové setkání - 21.09.2017 – Vesnička soužití, DCHOO 

8.) Různé –  

a.) SŠ prof. Matějíčka otevírá dálkovou formu studia oboru Sociální činnost – 
sociální činnost pro národnostní menšiny – více info na 
http://www.skolspec.cz/pro-uchazece-o-studium/ 

b.) Kulatý stůl ohledně Potravinové a materiální pomoci – obědy do škol – 
uskuteční se 22.6.2017 od 14.00 hod ve společenském sále v Ústřední 
knihovně města Ostravy na ul. 28. října 2, Ostrava, 3NP (vedle Sýkorova 
mostu) – v průběhu měsíce května bylo Městským úřadem Moravská Ostrava a Přívoz 
zveřejněno rozhodnutí o nereagování na výzvu k předkládání žádostí o podporu v 
rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Na stránkách MÚ MOaP 
i ve zpravodaji CENTRUM sděluje paní starostka důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí. 
Vzhledem k tomu, že mnohé organizace i zástupci veřejnosti, zabývající se sociálním 
začleňováním nebo vzdělávání dětí, s tímto rozhodnutím nesouhlasí a upozorňují na 
alarmující situaci ve vyloučených lokalitách, pozívá Vás Mgr. Lada Červeňáková, 
členka pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů při Radě vlády pro záležitosti 
romské menšiny na diskusi na toto téma. Zájemce má potvrdit svou účast do 
19.6.2017 na mail cervenakova.lada@seznam.cz 
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c.) Společně – Jekhetane – 23.6.2017 od 14.00 – 17.00 hod pořádají přehlídku 
tvorby NZDM v Moravskoslezském kraji na nám. Sv. Čecha. Kdo by chtěl 
vystoupit, má možnost se přihlásit na nizkoprah@jekhetane.cz nebo 
jekhetane@jekhetane.cz do úterý 20.6.2017 

d.) Společně – Jekhetane – změny v oddlužení – od 1.7.2017 může podat návrh na 
oddlužení jen advokát, notář nebo insolvenční správce nebo akreditovaná organizace. 
Fyzická osoba již tento návrh nemůže podat. Návrh se podává prostřednictvím datové 
schránky nebo elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem. Cena podání návrhu 
je 4.000,- až 6.000,- Kč, akreditované organizace mohou i zdarma, ale odpovědnost 
za návrh padá na toho, kdo ten návrh podal, ne na osobu, které se návrh na 
oddlužení týká. Proto organizace zvažuje, zda se akredituje. Další změnou v tomto 
zákoně je, že bude možno oddlužit i formou kombinace splátkového kalendáře a 
prodeje majetku. 

e.) Společně – Jekhetane – změny v Porubě na ZŠ L. Štúra – jedna část se 
transformovala jako Walsdorská škola, od školního roku 2017/18 bude 1.-4. třída 
přesunuta na ZŠ Dětská nebo se rodiče moou rozhodnout pro jinou ZŠ. Přirozeně se 
děti integrují do běžných ZŠ. 

f.) Potravinová banka – je možnost sušenek – potřeba spojit se s kontaktní osobou 
z PB. Další zavážka z OP bude nyní probíhat – jsou tam praktické věci, méně potravin. 
Nyní přicházejí z PB nabídky organizacím ke členství v PB nebo k odebírání 
potravinové pomoci – organizace budou oslovovány informačním dopisem. Veřejná 
lednice by měla být v provozu od 1.7.2017. 

g.) Vzájemné soužití – v letních měsících pořádá tábor – vzhledem k potřebám žádá 
ostatní o pomoc při shánění prostěradel nebo jiných pokrývek postelí (potřebujeme 
jich 140 ks) a také s dětským oblečením – hlavně pevnou obuví pro děti 6-12 let. 
Přivítají jakoukoli tuto pomoc – pokud je možnost, tak přinést na sídlo na ul. Bieblova 
8 nebo kontaktovat Lucii Mastnou (777 760 192), která zajistí převoz. Děkují. 

h.) Informace o aktivitách pro děti a mládež na HD Hlubina – aktivity realizují 
v určené dny (St, Čt, So a Ne) pracovníci z Prameni – jedná se o doučování, bojové 
umění, dramatický kroužek a angličtinu. 

9.) Poděkování za pozornost, příjemné léto, s těmi, co se zúčastní letního setkání, tak 
se těším na viděnou, s ostatními v září. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

 

 

Přílohy: 

- Potvrzení o výkonu veřejné služby 

- Evidence docházky vykonavatele veřejné služby 

- Seznam organizátorů VS k 15.6.20107 
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