
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 16.1.2020, 8.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 

místnost č. 504 

PROGRAM 

1. Info z manažerského týmu 

2. Plán setkávání 2020 

3. Info z organizací 

 

 

1.) Manažerka přivítala přítomné v novém roce, společně s kontaktní osobu popřály pohodu  

a splnění všeho, co si kdo přeje. 

2.) Nové logo Komunitního plánování – od února bude používáno nové logo KP - manažerka 

představila logo přítomným, organizace budou ze strany magistrátu informovány o novém 

logu a jeho používání. Logo manuál bude k dispozici na webových stránkách KP. 

3.) Plán setkávání pro rok 2020 

Datum Místo 

16.1.2020 

 

Magistrát města Ostravy, 504 

13.2.2020 

 

Centrom, Sirotčí ulice, Vítkovice 

19.3.2020 

 

DCHOO – Holvekova, Kunčičky 

16.4.2020 

 

Společně – Jekhetane, U Tiskárny 3, Ostrava – Přívoz 



 

21.5.2020 

 

Armáda spásy, Palackého ulice, Přívoz 

18.6.2020 

 

Vzájemné soužití – místo bude upřesněno 

07-08/2019 

 

Dle domluvy (snad Don Bosco nebo S.T.O.P.) 

17.9.2020 

 

S.T.O.P., Bastlova 9, Zábřeh 

15.10.2020 

 

IBC, Nemocniční, , Moravská Ostrava 

19.11.2020 

 

MMO – místo bude upřesněno 

Prosinec 

 

Společné setkání KP 

 

4.) Hodnocení karet aktivit za rok 2019 – do každé organizace budou kontaktní osobou zaslány 

karty aktivit, které byly jimi vyplněny. Ke každé kartě aktivit je třeba mít Vyhodnocení karty 

aktivit – rovněž bude zasláno. Vysvětleny jednolité položky na formuláři Vyhodnocení karet 

aktivit – pokud je aktivity financována z více zdrojů a nabízené řádky nestačí, lze je přidávat. 

Zásadní Kroky = hodnocení harmonogramu - když se aktivita nerealizovala, tak popsat proč . 

Vyplněné hodnocení zaslat nejpozději do 7.2.2020 na mail manažerky – 

luciemastna@seznam.cz. Pokud bude problém s nějakým hodnocením, obrátit se na 

manažerku nebo kontaktní osobu – domluvíme se. 

5.) Změna v osobě koordinátora KP – od 17.2.2020 je novým koordinátorem KP Mgr. Štěpán 

Vozárik. 

6.) Info z organizací: 

a.) Společně – Jekhetane – NZDM – došlo k navýšení úvazků v síti sociálních služeb na 7,0,  -

3 střediska fungují každé 3 dny v týdnu. Spolu II. – vzdělávací projekt, v neformálním 

klubíku je více než 10 dětí, dobrá spolupráce s MŠ díky přítomnosti pomocníka v MŠ. 

„Chceme vědět, umět, znát“ (projekt VUZ) – projekt podaný do OP VVV šablony – 

zaměřený na školní děti – na vědomostní kroužky, které dětem rozšiřují obzory (např. 

badatelský kroužek) – čekají na schválení. Poradna – v roce 2020 by chtěli navýšit 

kapacitu v síti sociálních služeb o 0,5 úvazek na 2,5 z důvodu nárůstu klientů z řad 

žadatelů o oddlužení. Potravinová banka – během roku 2020 snad otevřou zamýšlené 

výdejní místo na Moravské Ostravě a Přívozu. 
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b.) Don Bosco – řeší problém nedorozumění ohledně práce na Soivě s Úřadem městského 

obvodu Ostrava-Jih. Otevřeli otázku problematiky motivace a podpory dětí na základních 

a středních školách. 

c.) ARKA – od 1.1.2020 došlo k navýšení úvazků v síti sociálních služeb o 2,0 úvazky 

v terénních programech. 

d.) Centrom – na Výstavní 10 a 14 mají nové prostory pro SAS a TP.  

e.) Vzájemné soužití – stále hledají prostory pro Hrušovské NZDM, provizorní prostory na 

Žižkově 7, kde fungují 2. rokem. NZDM KC Hrušov hledá pracovníka v sociálních službách. 

Podobný problém jako na Rovné 12 s ukončením smluv nyní řeší na Zárubku (cca  

10 rodin). Realizují projekt na vzdělávání – kontaktní osoba Bc. Magdaléna Michlová 

(736 625 489, magdalena.michlova@vzajemnesouziti.cz). Dále realizují projekt na 

možnost získání pracovních zkušeností prostřednictvím stáže v zahraničí pro mladé do  

30 let věku se základním vzděláním – projekt Mobilita – kontaktní osoba Bc. Aneta 

Jánošíková (604 482 918, aneta.janosikova@vzajemnesouziti.cz). Komunitní práce 

v lokalitách Hrušov, Liščina, Zárubek a zmapování Červeného kříže bude v roce 2020 

podpořena z Úřadu vlády – RVZRM. 

f.) Armáda spásy – NZDM došlo k personálním změnám ve službě, ale úvazky v síti zůstávají 

stejné. Prevence bezdomovství – informují o tom, že od ledna je potřeba aktualizovat u 

žadatelů žádosti o byt, neboť ty byly aktuální jen do konce roku. Mají byty z Moravské 

Ostravy a Přívozu (žadatel musí mít trvalý pobyt na území tohoto městského obvodu) a 

Residoma (žadatel nesmí být dlužníkem vůči Residomo) 

g.) DCHOO – hledají sociálního pracovníka do NZDM na 1,0 úvazek. Dne 20.2.2020 se na 

Vesničce uskuteční malá konference k ukončení projektu k sociálnímu bydlení – pozvánka 

bude rozeslána do organizací. Komunitní práce bude v roce 2020 podpořena projektem 

z Úřadu vlády – RVZRM, kromě Kunčiček chtějí přenést zkušenosti z její realizace také do 

zadního Přívozu. IROP – Na Rampě – probíhá již výběrové řízení na dodavatele oprav 

bytů, ve druhé polovině roku 2020 by chtěli mít 6 bytů opravených. Vzhledem 

k problematice bydlení uvažují o projektu Realitní agentury, která by komunikovala 

s majiteli bytů a spravovala jejich byty pro cílovou skupinu. Také by rádi realizovali 

projekt Komunitní školy - který připravují – vzdělávací program by byl na principu 

svobodné (demokratické) školy, děti by byly v režimu domácího vzdělávání. Principy – 

tematické skupiny, věkově heterogenní, postaveno na tom, aby děti dovedly prezentovat 

své názory, představy. Kapacita by měla být 30 dětí, mají již domluvenou školu, kde by 

probíhalo přezkoušení dětí, prostory komunitní školy by byly na Vesničce. Proběhla 

Tříkrálová sbírka.  Spolupracují s OU FSS ohledně systému zaznamenávání komunitní 

práce. Mají dobrou spolupráci s Trendem ohledně zahraničních dobrovolníků ve svých 

aktivitách. 

h.) Koordinátor soc.začleňování – z ÚV přišla Zpráva o stavu romských komunit k vyplnění – 

prosí o součinnost v případě potřeby. Na MSK finalizují Strategii integrace romské 

komunity pro další období. Prosí o součinnost a předání informací, pokud se někomu 

stalo, že mu nebylo na zastávce zastaveno (řidič nezastavil na znamení, projel, aniž by na 

zastávce zastavil), tak dát vědět mailem kdy, na které lince a kde se toto stalo – budou 

posílat podněty na DPO. ASZ přešla od 1.1.2020 pod MMR. Informace – v Ostravě je 9 

ubytoven, kdy ubytovávají rodiny s dětmi, celkem je na těchto ubytovnách 513 dětí, 

z toho 250 na Soivě (s kapacitou 300, tzn. že 100 je dospělých). Městský projekt 
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sociálního bydlení – jsou přijímány žádosti, žádost si může podat jen ten, kdo má trvalý 

pobyt v městském obvodě, který je do projektu zapojený (jedná se o 7 městských 

obvodů, není zde Jih). Dále se dotazovala na to, jestli má někdo nějakou aktuální 

informaci o Spolku Beleza (předškolní klub v Přívoze) – nikdo z přítomných nevěděl nic 

bližšího, snad omezený provoz. 

7.) Podnět pro organizátory vánočního setkání – vzhledem k velké účasti jsou prostory Parníku 

malé, zda toto setkání nepřesunout do jiných prostorů. 

8.) 13.2.2020 další setkání Centrom, Sirotčí 45, Ostrava - Vítkovice 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

                Bc. Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


