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Zápis z jednání pracovní skupiny Romské etnikum 

 

Datum:  16. 02. 2017 

Místo konání: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – komunitní centrum 

Liščina, Ostrava – Sodná 683/25 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program:  

1. Úvod 

 Informování členů PS RE o plánovaném setkání členů Rady vlády a NNO – setkání 

proběhne na Vesničce soužití. Plánovaný začátek v 14:00 h. Proběhne otevřená diskuze  

o tom, co neziskové organizace na Ostravsku trápí. 

 Vyhodnocení plánu činností 2016 – úkol pro organizace: do konce února, tj do 28. 2. 2017, 

zaslat Bc. Lýdii Poláčkové zhodnocené informace za rok 2016.  

 

Volba nových členů  

- Mgr. Michaela Filipčíková – zástup pro Poradnu pro občanství/Občanská a lidská práva 
Hlasování:   pro: 14  proti: 0  zdržel se:0   
 

- Bc. Radim Miklušák – Vzájemné soužití, o.p.s. 
Hlasování:   pro: 14  proti: 0  zdržel se:0   

 

2. Představení APK MP Ostrava 

 Představení konkrétních APK - paní M. Horváthové a pana M. Šarišky – působí po celém 

území Ostravy, jejich primární zájmovou lokalitou je Slezská Ostrava. 

 Pravidelně se účastní jednání multidisciplinárního týmu na Slezské Ostravě. 

 Zabývají se dohledem nad veřejným pořádkem, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob  

a majetku, podílí se na opatřeních MP Ostrava atd. 

 Výrazně přispěli k řešení bytové situace u 1 handicapovaného občana v Ostravě-Kunčičkách 

(bezbariérový přístupu do bytu) 

 

3. Prezentace záměru Armády Spásy 

Mgr. Marcela Stryjová  

 V domě na ul. Jílové 16 vznikne chudinská ordinace – praktický lékař pro dospělé. 

 S MOaP se jedná o odkoupení domu na ul. Jílová, ve kterém bude AS pronajímat prostory 

chudinskému lékaři za 0Kč (zajištění služby lékaře je projektem Ministerstva zdravotnictví) 

 Služba bude uživatelům k dispozici nejspíš od října 2017 

 Aktuálně dochází „chudinská“ doktorka MUDr. Andrea Pekárková za uživateli Armády Spásy 

na mužský azylový dům, zatím činnost pravděpodobně vykonává pod městskou nemocnicí. 

 Na základě oslovení ze strany MOaP se připravuje projekt Polyfunkční dům na ul. Jílová, 

kde vy měly být zastoupeny minimálně 4 aktivity pro cílovou skupinu:  

 NZDM, bude se jednat o rozšíření služby (není záměr zrušení NZDM z ul. Božkova) 

 Komunitní práce 

 Environmentální projekty 

 Čítárna  
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 Připravuje se stěhování NZDM z ulice Božkova na ulici Palackého, NZDM opouští prostory, 

do kterých investovala cca 450 000Kč (na vlastní náklady provedla změnu vytápění a tím 

technicky dané prosty zlepšila). Záměr je vyměnit si prostory se Společně-Jetetane. Prostory 

Společně-Jekhetane jsou  dle slov paní Mgr. Balabánové (ředitelky organizace) z části 

nevhodné. Armáda spásy toto ví a tyto prostory na vlastní náklady opraví tak, aby mohly být 

vyžívány. Na základě vložených investic byla předjednána výpůjčka (objekt MOaP), AS 

počítá s celkovými vloženými náklady cca 500 000Kč. Tyto prostory nebudou vyžívány 

pouze pro službu NZDM, ale také pro službu Prevence bezdomovectví a to z důvodů 

zajištění lepšího přístupu do prostor služby (v současné době je služba poskytována v patře 

bez výtahu).  

 02. 03. 2017 budou návrhy projednávány v Radě městského obvodu MOaP. 

 

4. Novinky z organizací 

Společně-Jekhetane, o.p.s.  

 Doplnění informací k záměru NZDM na ul. Jílová. Ve věci bylo od jara 2015 jednáno 

s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, ze strany organizace byly obvodu 

předány podrobné podklady pro zpracování projektové žádosti do IROP 

s předpokladem/dohodou, že městský obvod zpracování zajistí a žádost předloží (z důvodu 

objekt na ul. Jílové je v majetku městského obvodu). Nicméně městský obvod se v polovině 

roku 2016 obrátil na organizaci s dotazem, zda si projekt do výzvy IROP předloží. S ohledem 

na předchozí projednávání, a především vlastnictví předmětného domu, nebylo toto řešení 

ředitelkou organizace přijato. Tatáž situace se opakovala znovu, a to dva měsíce před 

koncem výzvy IROP, kdy opět žádný konečný postup nebyl dohodnut. Tím ze záměru sešlo 

a mezi organizací a obvodem dále o tomto nebylo komunikováno. 

- Stěhování - jedná se o směnu současných prostor pro NZDM Společně-Jekhetane 

 (Palackého 25) a NZDM Armády spásy (Božkova 65).  Dle informací organizace bude 

pravděpodobně projednáno v radě městského obvodu MOaP v březnu. Stěhování proběhne 

nejdříve koncem května 2017. 

 Ve službách TP a SAS je podstav zaměstnanců.  

 Figurují jako partneři ve 2 evropských projektech – „Podpora inkluze v MSK“ (cílem je 

podpora škol v inkluzivním vzdělávání dětí, viz informace z 19. 01. 2017; cílem je ukázat, co 

může NNO rodičům nabídnout apod.) a „Podpora předškolního vzdělávání“ (nositelem je 

fakulta v Olomouci – budují středisko v Hanušovicích). 

 Prostory na adrese „U Tiskárny“ - nenaplnila se obava z úbytku uživatelů, narostl počet 

uživatelů zejména v rámci OSP  

 Organizace je zapojena do podpory materiální a potravinové pomoci 

 Organizace dostala grant MŠMT na zajištění školního stravování dětí – apelování na 

minimální spolupráci s rodinou – rodina by měla být samostatná alespoň v tom směru, aby 

dokázala dítěti odhlásit obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole. Mohou podpořit více 

dětí, než v loňském roce. Docházka dětí se zlepšila až o 50%.  

 pro rok 2017 vznikla nová pracovní pozice -  koordinátor humanitárních aktivit 
 (dobrovolnická služba, podpora školního stravování, potravinová a materiální pomoc)  Karin 
Vítková, dobrovolnictvi@jekhetane.cz, mobil: 775 795 929. 

 Při čerpání potravinové pomoci je třeba mezi jednotlivými organizacemi dohodnout postupy 

(vzájemné potvrzení o potřebě pomoci jednotlivých uživatelů) – kontaktní osobou je Karin 

Vítková  
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ÚMOb MOaP 

 stále se řeší problematika bytové situace 

 

Don Bosco  

 Žádné novinky z organizace 

 

Městská policie  

 Žádné nové informace. 

 

Armáda Spásy  

 Do služby přibývá hodně malých dětí – předškolních i školáků 

 

Bílý nosorožec, o.p.s. 

 Zaobírají se problematikou segregovaných škol – ze ZŠ Generála Janka v Ostravě – 

Mariánských Horách vzniká segregovaná škola, ve škole jsou čtyři 1. třídy a již třetina dětí 

začíná být romských – děti není možné rozprostřít do jiných škol, v obvodě je mimo ZS Gen. 

Janka již jen ZŠ Karasova 

 Škola se obrací na obvod Mariánské Hory a Hulváky, aby začali situaci řešit  

 Úroveň vzdělání dětí mezi ZŠ Karasova a ZŠ Generála Janka je téměř nesrovnatelná  

 

Miroslav Klempár  

 Zaměstnanci pracují z domu, v lokalitách/domovech uživatelů – lokality nemají přesně 

vymezeny, neviděli potřebu mít komunitní centrum  

 Jedná se o tři pracovníky – rozšířeno však až na 10 

 Připravují semináře na překonávání nejrůznějších překážek, připomínají uživatelům jejich 

práva 

 Pracují s rodiči – motivují/aktivizují rodiče – snaží se pracovat s ambicemi rodičů, které 

přenášejí na své děti  

 Kontakt: hnutí AWEN AMENCA (neformální skupina romských rodičů, kteří bojují za rovný 

přístup ke vzdělání vzdělávání), e-mail - m.klempar@gmail.cz, telefon - 604 697 246 

 

DCHOO 

 V rámci OSP začali nabízet bezplatné terapie jednotlivcům, rodinám, párům atd. – terapie 

slouží komukoliv s jakýmkoliv „trápením“. 

 Terapie je poskytována na základě předchozího objednání v pondělí a čtvrtek od 14:00-

17:00 h. 

 Kontakt na případné objednání US – 739 552 307, kontaktní osoba – Miroslav Juroška. 

 

Statutární město Ostrava, Magistrát 

Mgr. Alžběta Banšelová - Multidisciplinární týmy 

 28. 02. 2017 proběhne jednání u kulatého stolu se zástupci městských obvodů, MP Ostrava, 

P ČR a NNO – účelem je představení multidisciplinárních týmů, vzniknou nové týmy 

v lokalitě Ostrava – Kunčičky a Ostrava – Jih.  

 Byla zpracována metodika činnosti MdT – je ve schvalovacím procesu/připomínkování – 

bude probíhat do konce února – metodika začne platit nejspíš od konce měsíce března. 
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Statutární město Ostrava, Magistrát 

Mgr. Lucie Škvaridlová - koordinátor sociálního začleňování  

- V rámci projektu „Koncepce bydlení“ – prozatím podáno 230 žádostí  

 Vyhlášen „Stop-stav“ přijímání žádostí pro Slezskou Ostravu a Moravskou Ostravu a Přívoz 

 Žádost o zasílání klientů s TP na území MOb Vítkovice – v současné době je málo žadatelů. 

V současné době je k dispozici 1 byt o velikosti 2+1, do kterého v projektu není vhodný 

žadatel (z důvodu velikosti bytu). 

 Na Jihu jsou zatím k dispozici malometrážní byty v lokalitě Zábřeh, postupně budou 

k dispozici také byty větší v dalších lokalitách MOb. 

 V Ostravě-Mariánských Horách jsou prozatím k dispozici 3 byty. 

 

ASZ  

 Dne 14. 2. byla ASZ ve spolupráci s Armádou spásy pořádána v Praze konference "Sociální 

bydlení: aktuální výzvy". Příspěvky se týkaly témat práce s klientem v systému sociálního 

bydlení, spolupráce aktérů při řešení bytové nouze, prevence ztráty bydlení, financování 

investic do sociálního bydlení. 

 MPSV zahájilo realizaci projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti 

sociálních agend". Celkem je zapojeno 14 obcí a 2 městské části; Ostrava je zapojena. 

Cílem projektu je zavést a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR. 

 informace k IROP výzvě č. 35 na podporu sociálního bydlení - v Ostravě byly v rámci 

koordinovaného přístupu podány dva projekty. 

 

CSS  

 Žádné zásadní informace. 

 15. 06. by měla všem uživatelům skončit smlouva v objektu na ul. Sokolská. 

 Nadále hledají volné prostory (byl předpoklad stěhování do objektu na ul. U staré elektrárny, 

soukromý vlastník, stále v jednání). 

 

Vzájemné soužití, o.p.s. 

 Žádné zásadní informace. 

 Představení Bc. Radima Miklušáka – Pomocná ruka, Hnízdo - nový člen za Petra Zemánka. 

 

Centrom z.s. 

 Služba Bydlení přestěhována do jiných prostor – na ulici Trnkoveckou 246. 

 Zvětšily se prostory pro NZDM v Radvanicích. 

 Od ledna 2017 je nový projekt zaměřený na spolupráci s OSPOD. 

 V letošním roce došlo ke krácení dotací od SMO – neví z jakého důvodu – při podpisu 

příslušných smluv o poskytnutí dotace je možné k tomuto vznést dotaz na příslušného 

manažera pro koordinaci výběrového řízení a spolupráci s NNO (Magistrát, OSVZ, oddělení 

sociálních služeb). 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva  

 Žádné nové zásadní informace.  

 Zvolen zástup za stálého člena viz výše. 
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5. Diskuze  

- Bylo by vhodné vést diskuzi o potřebnosti služeb NZDM v městském obvodu MOaP. 

V současné době působí 2 NZDM v lokalitě Přívoz (Palackého, Božkova). V současné době 

je jasná potřebnost služby NZDM také v lokalitě Jílová, Cihelní atd. Ve Strategickém plánu 

sociálního začleňování Ostrava 2015 – 2018 bylo plánováno zřízení komunitního centra 

v této lokalitě se službou NZDM. Nositelem projektové fiše byla organizace SPOLEČNĚ-

JEKHETANE spolu s ÚMOb MOaP (dům na ulici Jílová 16). MOaP od projektu nakonec 

ustoupil z časových kapacit (náročnost přípravy projektu do výzvy IROP) a v současné době 

o domě jedná s organizací Armáda spásy. Objekt by měl sloužit pro projekt Ordinace pro 

chudé.  

- V lokalitě Jílová, Cihelní atd. jsou v současnosti dostupné tyto sociální služby: Terénní 

programy, SASRD, OSP (SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.); Terénní programy (Armáda 

spásy – prevence bezdomovectví – v bytech, které organizace dále pronajímá). Do lokality 

dále dojíždí pracovníci Don Bosco – projekt Oratoř. Dále jsou v lokalitě dostupné služby pro 

osoby závislé (Renarkon, ARKA CZ). 

- Dům na ulici Jílová 16 je v majetku SMO, které jej svěřilo do správy MOb MOaP. 

 

6. Další setkání  

- Další setkání proběhne 16. 03. 2017 v 08:30 h. 

- Místo konání: Společně-Jekhetane, o.p.s., Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava – Poruba 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lýdia Poláčková, manažerka PS RE 

    Ing. Jana Svobodová, kontaktní osoba PS RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) CENTROM z.s. - informace k projektu „Zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách“, 

CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_026/0003848 

2) DCHOO – informační letáček – bezplatné terapie 

3) SMO, Mgr. Škvaridlová – rady z oblasti zdravotnictví – leták 

   (v tištěné formě k dispozici u Mgr. Škvaridlové) 


