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ZÁPIS 

na jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

DATUM: 16.5.2019, 8.30 – 12.00 

MÍSTO KONÁNÍ: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM KC Hrušov, Žižkova 27/7, 

Slezská Ostrava 

PROGRAM 

 

1. Informace z Manažerského týmu 
2. Různé  
3. Informace z organizací 
4. Aktualizace plánu postupu 

 

 

ad.1.+ 2.) a.) úvodem manažerka přivítala všechny přítomné  

a.) Manuál ukazatelů – ze SMO 

nová verze, kdy již jsou intervence po každých ukončených 30 minutách práce načítány 

b.) Komunikace s VOŠ zdravotní 

– budeme prezentovat činnosti a nabízet praxe, abychom naplnili cíl a opatření V. KP 

c.) Lidé lidem – 20.6.2019 

v Komenského sadech –  

Od 8.15 – příprava stánku – prosím všechny zástupce organizací, aby do 8.50 donesli 

propagační materiály 

kdy Kdo (organizace) 

9.00 – 10.00 Vzájemné soužití 

10.00 – 11.00 POOLP 
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11.00 – 12.00 DCHOO 

12.00 – 13.00 Don Bosco 

13.00 – 14.00 Centrom 

14.00 – 15.00 Společně – Jekhetane 

15.00 – 16.00 CSS 

16.00 – 17.00 Armáda spásy 

  

Vystupování na pódiu: 9.00 – 13.00, 14.00 – 16.30 

Vozidla nesmí vjíždět na travnatou plochu, nesmí se dělat zásahy do dlažby, nelézt a 

neupevňovat nic na stromy 

Ti, co budou ve stánku, mohou mít prosím bílá trička – dostaneme nálepky KP k identifikaci 

Projektový den- na našem stánku by měl dopoledne probíhat projektový den, současně by 

měla po celou dobu probíhat na stánku hra – na skupině se domluvil kvíz, přiřazování 

romských slov k obrázkům.  

Dílny probíhají od 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 - STOP 

Na stánku nesmí být prodej výrobků, ale je možno se tak prezentovat a mít dobrovolný 

příspěvek. K dispozici bude drátěný program. Požadavek na elektřinu nemá nikdo ze skupiny, 

do stánku, požadavek na lavice a stoly před stánek –1 stůl před stánek na hru 

V 17.00 hod je možno stánek opustit, poslední skupina stánek uklízí. 

Od 17 – 18.00 bude vystoupení Pokáč  

 

d.) Na skupině se hodně 

diskutovalo o nutnosti doučování a o nedostatku těch, kteří by doučovali. Irena Š. z CSS pošle 

podněty manažerce, která pořádá odbor školství SMO o účast jejich zástupce na skupin , kde 

by se mohli předat informace o tom, co vnímají pracovníci sociálních služeb jako problém 

z pohledu terénu a o tom, co je již nabízeno nebo možno z hlediska školství – na podzimních 

setkáních 

e.) 18.5.2019 probíhá Sbírka 

potravin – z pracovní skupiny jsou organizace zapojeny.  

f.) Zářijové setkání 12.9.2019 – 

prosím STOPku, aby se setkání uskutečnilo u nich – počítají s tím. 



 

Tento projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,               
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                     

g.) Další setkání 13.6..2019 

v 8.30 Armáda spásy, Palackého ulice 

 

Ad 3.)  a.) Policie ČR – z hlediska bezpečnostní situace je zatím klid. Zástupce PČR však upozornil  na 

problém domácího násilí v romských rodinách, apeloval na pracovníky, aby naslouchali v okamžik 

otevření se k řešení této situace u klientů, které může trvat jen velmi krátce. 

b.) AS – hledají sociálního pracovníka, služby jsou poskytovány tak, jak se zavázali 

c.) Prevence kriminality SMO – zástupci nabídli možnost financování pilotních ověření aktivit na 

domácí násilí – nutno předem komunikovat se SMO. Kromě V.KP je také v realizaci Strategie, kde jsou 

určité oblasti, které by mohli svými aktivitami naplňovat organizace naší pracovní skupiny. Pokud má 

tedy někdo zájem, je možno se obrátit a zkonzultovat to do června, kdy je možno podat individuální 

žádosti o financování nebo dofinancování. Rovněž sami činí kroky k naplňování této strategie (např. 

kulatý stůl na téma práce s rodinou, která je zasažena domácím násilím, který se uskuteční příští 

týden – pozvání dostali vytipované organizace). Rovněž diskutována možnost metodika KP pro 

organizace – vzhledem k tomu, že MSK vytvořil Metodické centrum pro KP, tak možnost posunuta na 

další období, kdy se bude vědět, co toto centrum všechno může nabízet a podporovat.  

d.) S.T.O.P. – od června realizují vzdělávací projekt podpořený z ESF – Stop školní neúspěšnosti  - 

zaměřený na doučování na I. a II. stupni ZŠ 

e.) POOLP – v poslední době se hodně setkávají s problémem motivace rodičů k zápisu do MŠ 

v souvislosti s povinným předškolním vzděláváním 

f.) Centrom – realizovali společnou akci s bývalým hokejistou Davidem Moravcem a nadále budou 

spolupracovat, hodně také řeší problém vší u dětí 

g.) MOP – bydlení v zadním Přívoze – domy na Božkově 53 a 87 by měly být do konce června 

prodány, zájem má DCHOO 

h.) Vzájemné soužití – služby realizovány, dobrá spolupráce s APK – doporučují ostatním, pokud mají 

potřebu – APK mají velký respekt dětí a mládeže, připravují letní tábor 

i.) CSS – posilují tým na Jihu, kde je velká poptávka, Bedřiška  - děti a mládež dostali podporu z British 

Counsil na podporu jejich aktivity pro místní. 

j.) Společně – Jehetane  - připravují aktivity na léto – tábory, soustředění – hodně podpořeni 

z Pomozte dětem a z Tesca 

k.) Don Bosco – nový ředitel Václav Lipinský, všechny zvou na představení Rezavá podkova 24.5.2019 

v 17.30 do tělocvičny na Don Boscu o hledání identity (hrají děti, mládež i dospělí), připravují letní 

aktivity 

l.) DCHOO – Šance domova – hledají sociální pracovníky, řeší hodně problém zápisů do školek a 

nedostatek lékařů (pediatři, zubaři), 30. května na Vesničce zvou na Den dětí. 
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Ad 4. ) aktualizace plánu postupu – vzhledem k tomu, že se skupina protáhla a někteří důležití 

zástupci organizací potřebovali odejít, tak aktualizace Polánu byla přesunuta na další setkání, kdy se 

tímto bodem začne jednání. Plán postupu bude zaslán přílohou zápisu. 

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

 


