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Zápis z jednání pracovní skupiny Romské etnikum 

 

Datum:  16. 03. 2017 
Místo konání: Společně-Jekhetane, o.p.s. 
 Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba 
Přítomni:  viz prezenční listina 
 

Program:  

 

1. Úvod 

 Monitoring organizací – proběhlo přidělení jednotlivých organizací – 1. náhodný výběr 

na základě losování a 2. výběr organizace na základě preferencí zástupců NNO 

 Hodnotitelé budou hodnotit ve dvou etapách – první etapa bude probíhat do 30.06.2017, 

druhá etapa následně do konce září 2017 

 Manažer PS RE informuje ostatní členy o ukončení svého manažerského postu  

 Na dalším setkání dne 20. 04. 2017 bude probíhat volba nového manažera – své tipy 

mohou zástupci NNO zasílat e-mailem Ing. Janě Svobodové do 13.04.2017 

 Zápisy nebudou v budoucnu zasílány e-mailem – zápisy vč. příloh jsou již od roku 2014 

zveřejňovány na webových stránkách komunitního plánování (odkaz 

http://www.kpostrava.cz/struktura-kp-v-ostrave/ps-romske-etnikum/zapisy-z-jednani/),  

po zavěšení zápisu budou členové e-mailem na zveřejnění upozorněni 

 Na konci února (28. 02. 2017) proběhlo jednání u kulatého stolu na téma 

Multidisciplinární týmy v Ostravě, projednávalo se fungování týmů a otevření nových 

dvou týmů (lokalita Ostrava – Jih a Kunčičky), které by měly začít fungovat od dubna, 

celkem bude tedy 7 multidisciplinárních týmů 

 Plány činností – za rok 2016 vyhodnocena (některé organizace však nedodaly 

podklady), pro rok 2017 zpracovány a zaslány koordinátorce KP, vyhodnocení i plán 

2017 je přílohou zápisu 

 

Volba nových členů  

 Petr Dvořák – stálý zástup pro organizaci ARKA CZ, o. s. 

Hlasování: pro:15  proti:0  zdržel se: 0 

 

2. Novinky z organizací  

Městská policie Ostrava 

- Představení dalších dvou zástupců Asistentů prevence kriminality MP Ostrava -

paní Irena Facunová – práci APK MP vykonává od 3/2016, slečna Dominika 

Horváthová, která na své pozici působí od 12/2016. 

 Obě asistentky mají prioritně stanovenou lokalitu Vítkovice (Sirotčí) a Přívoz, ale 

pohybují se po celé Ostravě. 

  
 

http://www.kpostrava.cz/struktura-kp-v-ostrave/ps-romske-etnikum/zapisy-z-jednani/
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DCHOO 

 Začínají s realizací 3 projektů:  

 Od 1. března začali realizaci projektu zaměřeného na komunitní práci v Ostravě – 

Kunčičkách - projekt je financován z OPZ 

 Rozšíření sociálního bydlení – navýšení personálu o 3 terénní pracovníky, 

zdvojnásobení kapacity, jedná se o tříletý projekt 

 Sociální firma – Zdravá svačina – zajišťuje firma Melivita – momentálně se dokončují 

úpravy prostor, v nichž budou působit - od dubna do srpna bude zahájen zkušební 

provoz – podstatou projektu je dodávání svačinek do škol – projekt bude zajišťován  

4 zaměstnanci =1vedoucí + 3 pracovníci 
 

ASZ 

 Národní úroveň – informace o zákoně o sociálním bydlení 

 Lokální úroveň – probíhá jednání pracovních skupin  

 V tématu bydlení je 9 projektů, které již zahájili realizaci nebo ji brzy zahájí 

 

Statutární město Ostrava, Magistrát 

Mgr. Lucie Škvaridlová 

 Realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ pokračuje, 

pracuje se na koncepci bydlení; již 4 rodiny bydlí – jsou obsazeny 2 krizové byty – jeden 

se nachází v městském obvodu Ostrava Jih a druhý v Ostravě Porubě. Následně jsou 

obsazeny 2 sociální byty na Slezské Ostravě a v Ostravě Vítkovicích 

 Dosud platí, že je pozastaven příjem žádostí v oblastech Slezská Ostrava, Moravská 

Ostrava a Přívoz  

 Stále se hledají vhodní zájemci o byty v Ostravě Vítkovicích 

 Proběhlo jednání senátu, kde se jednalo o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

Tato novela se dotýká tématu bydlení tím, že vtělila paragraf, který hovoří o tom,  

že obec může požádat obec s rozšířenou působností, aby vydala opatření obecné 

povahy, kterým se část obce označí za oblast se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů. 

Důsledkem bude, že v rámci určené oblasti nebude možné vyplácet doplatek  

na bydlení. Nespecifikuje se ovšem, na základě jakých dat se to bude provádět,  

o jak velkou oblast se může jednat apod. Změna není praktická a koncepční. Zákon 

vychází z představy, že příjemci doplatku na bydlení jsou ti, kteří způsobují tyto 

nežádoucí jevy a jejich přemístěním by se nežádoucí jevy z oblasti odstranily. 

 

MOb Slezská Ostrava  

 Největší problém představuje bytová a drogová problematika 

 Lidé si mohou podávat žádosti na městské byty, ale pouze prostřednictvím výběrového 

řízení na konkrétní byt, nový nájemce musí složit kauci a mít na investice do opravy bytu 
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Romipen 

 Žádné zásadní informace 

 Následující měsíc, tj. duben, budou předávat 3 byty/rodiny pod přímý nájemní vztah 

městskému obvodu Poruba (nájemce bude mít uzavřenu nájemní smlouvu s MOb) 

 Aktuálně disponují 6 byty   
 

ÚMOb MOaP 

 Stále řeší bytovou problematiku – lidé chtějí pomoci s vyhledáváním bytů 

 Upozornění na LICHVU- na ubytovně v ul. Ryšových, v městské části Ostrava Svinov 

(Dubí), se půjčují peníze s max. úrokem a prodávají se předražené potraviny – všechny 

rodiny jsou pod lichvou - za poslední tři týdny řešeno u třech rodin 

 Informace také přednesena na jednání multidisciplinárního týmu v MOaP 

 

Don Bosco 

 Stále působí na ubytovně Soiva, kde jim budou měněny současné prostory za menší 

 Prostory na ubytovně má možnost současně využívat i městská policie 

 Získali velmi slabou finanční podporu ze strany města na provoz činnosti na ubytovně 

(viz bod diskuze) 

 Pozvánka na akci v Praze – bohoslužba s kardinálem – děti budou na akci zpívat apod. 

 Info o Romské pouti na Moravě 
 

Centrom z. s. 

 NZDM ve Vítkovicích byly sníženy dotace a stále neví z jakého důvodu – odpověď: 

organizace se může obrátit na manažerku pro koordinaci výběrového řízení a spolupráci 

s NNO  Magistrátu města Ostravy (Bc. Monika Ličková DiS., tel.: 599 443 820), dle 

informací kontaktní osoby ke snižování dotací pro rok 2017 nedocházelo, minimálně 

byly poskytovány ve výši dotace pro rok 2016. 

 Během realizace projektu zaměřeného na sociální prevenci v rámci agendy OSPOD –

Centromu jsou „dáváni“ zaměstnanci OSPOD uživatele i z jiných obvodů než kde 

Centrom působí, např. Poruba - odpověď: pokud se jedná o uživatele, který fakticky žije 

v lokalitě působení Centromu, ale kvůli zaevidovanému trvalému pobytu klienta v jiném 

MOb je potřeba s ním jít do jiného MOb, tak není problém, aby služba byla poskytována 

 

CSS 

 Podařilo se nalézt nové prostory na ulici Bohumínská 50, naproti domova pro seniory 

Kamenec – v nových prostorách budou působit od 01. 04. 2017, jedná se o soukromého 

majitele 

 Cílovou skupinou budou rodiny, které mají momentálně v současných prostorách – 

jedná se o 13 rodin + dále budou cílovou skupinu upřesňovat 
 

Paní Elen Veselá -  host, MPSV  

 Pracuje v rámci projektu MPSV – zaměřuje se na síťování služeb v rámci města Ostravy 

–na ohrožené rodiny a děti 

 Aktuálně mapuje potřeby na OSPOD, následně bude mapovat potřeby v NNO 

 Svou činnost (projekt) bude prezentovat na některé z následující PS 
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ARKA CZ 

 Stále probíhá práce v terénu  

 Zúčastňují se multidisciplinárních týmů 

 Zaměřují se na sběr kontaminovaného materiálu 

 Mají v jednání společný terén se Společně-Jekhetane, o.p.s. 

 Na základě dotace budou službu poskytovat tak, jako v loňském roce 
 

Bílý nosorožec, o.p.s. 

 Čekají, zda získají podporu z Roma Education fund – na podporu stravování dětí 

 Podávají informace o tom, že od září budou muset nastoupit do školky 2 děti ze služby – 

tyto děti však nebudou mít dostatek financí na stravné – v této oblasti spatřují velký 

nedostatek:  Od září 2017 bude povinná předškolní docházka, nastoupit musí všechny 

děti, které do září 2017 dosáhnou věku 5 ti let, zápisy probíhají v měsíci květnu 2017. 

Ve vyloučených lokalitách a na ubytovnách se snažíme rodiče o této povinnosti 

informovat, obecní úřady by měly poskytnout školkám i školám seznamy dětí dle 

spádových oblastí. Dle našeho zjištění však není možné ve školce neodebírat stravu, 

stravné rodiče musí hradit (výjimka je údajně možná jen u lékařem potvrzené zvláštní 

diety dítěte).  Obáváme se toho, že u řady rodin, které jsou nízkopříjmové a u jejichž 

dětí je povinnost předškolní přípravy, nastane problém s úhradou stravného od září 

2017. 

 Přenést jako dotaz na odbor školství a sportu MMO, jestli bude nějak ze strany města 

na situaci reagováno. 

 Od března zahájili projekt podpořený z MMO zaměřený na sekundární prevenci u dětí, 

které jsou v péči sociálních kurátorů 

 Personál rozšířen o 2 nové zaměstnance v rámci služby SAS 

 

Vzájemné soužití, o.p.s. 

 Služby fungují v pořádku 

 V současnosti jsou personálně pod stavem – hledají sociálního pracovníka pro NZDM  

a 2 PvSS  

 Vznášen dotaz na veřejnou službu – nejspíš budou zaměstnávat lidi na úklid 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva  

 Návrh k přizvání člena z ÚP, konkrétně z pobočky na Hudební, jelikož dochází k tomu, 

že dávkové pracovnice uživatele slovně upozorňují na neproplácení ubytovny Výstavní 

10 – odkazují je na azylové domy – tato skutečnost se děje i u rodin s dětmi  

 Představení zástupu Mgr. Michaely Filipčíkové  

 Informování a nabízení akreditovaného kurzu MPSV s názvem „Od složenky k exekuci 

aneb exekuce není pro dlužníka v životě konečná“ – jedná se o 8 hodinový kurz, 

cena kurzu je 1.490,- Kč. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní právní úpravou 

dluhové problematiky.  
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Společně - Jekhetane, o.p.s. 

 Hledají nové zaměstnance – SP nástup za dlouhodobou nemocenskou 

 Všechny služby jedou bez dramatického omezení 

 Blíže lidem – projekt původně dobrovolnický, do projektu na MMO chtěli finance na 

zaměstnance  

 Karin Vítková – koordinátorka podpory školního stravování, kontakt: 775 795 929 

 Do veřejné služby se nebudou zapojovat, pokud nebude mít ÚP jasné parametry – 

agenda se zdá dosti náročná 

 Potravinová banka – první zavážka z operačního programu – klienti zpeněžovali 

potraviny – na toto téma bude svolána schůzka 

 Koncem března by měla přijít další zavážka – potravin a dalších komodit bude méně 

 

3. Diskuze 

Na pracovní skupině byla živě diskutována potřebnost práce s dětmi a mládeží na 

ubytovnách (smysluplné volnočasové aktivity pro děti a mládež i se zapojením 

dospělých z ubytovny do pomoci s organizací a provozem těchto "klubů"). I když je 

postoj sociálního odboru Magistrátu města Ostravy k práci na ubytovnách negativní 

vzhledem k tomu, že se jedná o substandardní bydlení a cílem je posunout osoby zde 

bydlící do standardní formy bydlení a ne vytvářet jim tam komfort a možnosti, pro které 

by nechtěli tyto ubytovny opustit, ale naopak setrvávat v nich. Členové pracovní skupiny 

se domnívají, že i přesto, že ubytovny jsou substandardním typem bydlení, je důležitá a 

prospěšná práce s dětmi a mládeží zde bydlícími (aktivity pro tyto děti, do kterých by byli 

případně zapojeni i dospělí z této ubytovny jako organizátoři a pomocníci pomáhající 

zajistit provoz těchto aktivit). Navíc tato potřeba zaznívá i od pracovníků OSPODů, 

případně samotných ubytovatelů. Dětem a mládeži z ubytoven je třeba prostřednictvím 

smysluplných aktivit ukazovat i jiné možnosti než jsou jim předávány ve svém okolí, je 

třeba jim naplnit smysluplně volný čas, aby se neshlukovali bezcílně před ubytovnami a 

nepůsobili tak pohoršení okolí, aby nehledali své vyžití v neplechách či lumpárnách, ale 

naopak měli bezpečné místo, kde se mohou připravit do školy, naučit se formou hry 

nové dovednosti, osvojit si nové schopnosti a tak jim ukazovat i jiné možnosti, jak lze 

lépe žít. Nejsme přesvědčeni o tom, že tím, že by byly tyto aktivity na ubytovnách, se 

rodiny nechtěly z těchto důvodů posunovat do standardního typu bydlení - do bytů. 

Shodli jsme se na tom, že je potřeba vstupovat v jednání s majiteli a snažit se o co 

nejnižší nájem prostorů, kde by tyto aktivity probíhaly, a na tom, že je třeba, aby tyto 

aktivity byly zaštítěny nějakou organizací, která má zkušenost se smysluplným využitím 

volného času dětí a  mládeže.  Proto je důležité rozvířit tuto debatu i s pracovníky SMO, 

znovu otevřít toto téma a snažit se o změnu postoje města. 

 

4. Další setkání  

- čtvrtek 20. 04. 2017 v 8:30 h., Společně - Jekhetane, U Tiskárny 515/3, OV-Přívoz 

 

 

Zapsala: Bc. Lýdia Poláčková, manažerka PS RE 

     Ing. Jana Svobodová, kontaktní osoba PS RE 
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Přílohy: 

1) vyhodnocení plánu činnosti 2016 (samostatný dokument) 

2) plán činnosti pro rok 2017 (samostatný dokument) 

3) Tabulka monitorování v roce 2017 (viz níže) 

 

 

 

Tabulka monitorování v roce 2017 

Organizace projekt Jméno 
monitorujícího – 
monitorování od 
1.4. - 30. 6. 2017 

Jméno 
monitorujícího – 
monitorování od 
1.7. - 30. 9. 2017 

Armáda spásy NZDM Lucie Škvaridlová Hana Cronová 

Bílý nosorožec SAS Lucie Mastná Ladislav Koky 

Centrom Bydlení 
s doprovodným soc. 
programem – SAS 

Petra Gniadková Helena Peškarová 

Centrom NZDM Radvanice Javorek Lukáš Petra Gniadková 

Centrom NZDM Vítkovice Hana Cronová Lukáš Javorek 

DCHOO Horizont – SAS Ladislav Koky Jiří Caha 

DCHOO Otevřená 
budoucnost - NZDM 

Lenka Michálková Lucie Škvaridlová 

DCHOO SAS ve Vesničce a 
okolí 

Dušan Červeňák Centrom, z. s. 

DCHOO Šance domova - 
SAS 

Marek Mikulec Lenka Michálková 

POOLP Návrat dítěte do 
rodiny – SAS 

Katarína Marinovová Dušan Červeňák 

POOLP Návrat do 
společnosti - TP 

David Holub Marek Mikulec 

Společně - Jekhetane Blíže k lidem Miroslav Hodeček Radim Miklušák 

Společně - Jekhetane Klub-ko 2016 – SAS Judita Kachlová Lucie Mastná 

Společně - Jekhetane Nevo drom – NZDM Pavlína Vopeláková Radim Miklušák 

Společně - Jekhetane Občanské poradny Helena Peškarová David Holub 

Společně - Jekhetane Terénní programy Markéta Bartáková Miroslav Hodeček 

Vzájemné soužití Bezplatné sociálně 
právní poradenství 

Pavlína Vopeláková Judita Kachlová 

Vzájemné soužití Koukej, společně to 
zvládneme - NZDM 

Jiří Caha Markéta Bartáková 

Vzájemné soužití Terénní programy 
Helpale 

Ivona Šťovíčková S.T.O.P. 

 


