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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: 17.1.2019, 8.30 – 11.00 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát m ěsta Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava 

PROGRAM 

 

1. Informace z Manažerského týmu 
2. Karty aktivit 
3. Různé  
4. Informace z organizací 

 

 

Ad.1.)  

a.) úvodem manažerka přivítala všechny přítomné  

b.) Lidé lidem – 20.6.2019 v Komenského sadech – návrhy ke způsobu realizace – např. 

moderátor – známější osoba (např. K.Leichtová, N.Lichý), skupina, která by natáhla lidi 

– např. Mirai, Nebe, R.Banga, co by kdo mohl nabídnout – např. nějaké dílny – např. 

díla učení se romským tancům – pokud něco někoho napadne, tak prosím o návrhy a 

nápady do 31.1.2019 na mail luciemastna@seznam.cz 

c.) Dotační řízení – do konce ledna odevzdat závěrečné zprávy a vyúčtování dotací – 

připomenutí, že ve smlouvách je podmínka dodat i seznam klientů nebo účastníků aktivit 

(i anonymizovaný). Dne 30.1. bude zastupitelstvo města schvalovat dotace z oblasti 

sociální péče, dne 6.3. pak prevence kriminality 

d.) Vydhodnocení plánu činnosti 2018 – plán činnosti v příloze,  prosím o vyhodnocení 

tam, kde je vaše organizace- sami jste si činnosti plánovali – prosím odevzdat do 

8.2.2019 
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e.) Informace o změnách v manuálu ukazatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit – ve 

službách moc změn není, týká se to především aktivit. Manuál by měl být k dispozici na 

webu kpostrava.cz 

 

Ad 2.) Karty aktivit – vyplnění na základě V.KP –přítomným byly vysvětleny Karty aktivit – týkají se 

rozvojových aktivit z V.KP, Karty aktivit byly předpřipraveny – pokud se někdo najde i v jiných 

rozvojových aktivitách než jim budou dodány jako předpřipravené Karty aktivit, tak prosím o 

vyplnění  té aktivity, ve které se organizace vidí do další Karty aktivit. Karta aktivit má dva listy – 

druhým listem je popis rizik – vysvětleny rizika a jejich dopady – přílohou zápisu je rovněž manuál 

k popisu rizik (ten bude rovněž rozeslán s předvyplněnými Kartami aktivit). Karty aktivit budou do 

organizací rozeslány, zpět vyplněné prosím do 22.2.2019 na mail luciemastna@seznam.cz a v kopii 

na jabrlova@ostrava.cz nebo naopak. Prázdná Karta aktivit je přílohou tohoto zápisu. Pokud bude 

někdo potřebovat něco zkonzultovat, je možno kontaktovat manažerku nebo kontaktní osobu. 

 

Ad 3.)  

a.) Plán setkávání 2019 – skupina se dohodla na následujících termínech a místech setkávání 

Datum Místo 

17.1.2019 Magistrát města Ostravy 

21.2.2019 CENTROM - Sirotčí  

21.3.2019 DCHOO – Vesnička soužití 

18.4.2019 SPOLEČNĚ-JEKHETANE - středisko na Jílové 

16.5.2019 Vzájemné soužití - Hrušov 

13.6.2019 Armáda spásy - Palackého 25 

07-08/2019 Dle domluvy 

19.9.2019 Magistrát města Ostravy 

17.10.2019 Městská policie - BIC 

21.11.2019 Magistrát města Ostravy 

Prosinec Společné setkání KP 

 

b.) Další setkání 21.2.2019 v 8.30 CENTROM, Sirotčí 45.  
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c.) Přítomným byly předány Katalogy sociálních služeb – vždy 1 výtisk do organizace 

Ad 4.)  

a.) Městská policie má vyhlášeno VŘ na Asistenta prevence kriminality – přihlášky do 31.1.2019, 

informace na webu Městské policie Ostrava 

b.) Informace o tom, že v Ostravě se v prosinci uskutečnilo 1. setkání Dluhové platformy – bude 

se scházet 4 x ročně, organizace budou na  jednání zvány 

c.) Vzájemné soužití – zásadní skutečnost – došlo ke spojení dvou služeb terénních programů do 

jedné – Terénní programy Helpale – rozšíření působnosti mimo Slezskou Ostravu, zejména 

rizikové lokality a ubytovny v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky, Moravská 

Ostrava a Přívoz (přední Přívoz), Ostrava – Jih a Vítkovice 

d.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – v prosinci proběhla Inspekce kvality Terénních programů s velmi 

dobrým výsledkem. Jsou ochotni sdílet zkušenosti zájemcům. Od září realizují projekt Spolu 2 

na podpora předškolního vzdělávání (spolupracují se 3 MŠ), v I. čtvrtletí by mělo začít 

fungovat středisko NZDM na Jílové – rozšířili registraci této služby na základě zjištění z roku 

2018, kdy otevřený klub navštívilo 100 jedinečných uživatelů, další informace ohledně 

spolupráce s lidmi v Porubě na Dělnické ohledně neprodlužování smluv společností Residomo 

s.r.o.  

e.) CENTROM – projekt zaměřený na zdravotní oblast končí 31.12.2019 – hledají možnosti, jak 

pokračovat dál, v domě na Sirotčí se již zabydlují rodiny v sociálním bydlení, pro NZDM 

hledají pracovníky v sociálních službách. Jsou zapojeni do zaměstnaneckého projektu se 

sociální firmou – na příštím setkání předají více informací 

f.) David Holub MOP – ubytovna Cihelní 81 K – je v hrozném stavu, bydlí již pouze jedna rodina, 

která by měla v nejbližší době objekt také opustit. Netuší se, co s objektem bude vzhledem 

k tomu, v jakém je stavu. 

g.) DCHOO – hledají novou vedoucí do Šance domova 

 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová – kontaktní osoba 

 


