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ZÁPIS 

z 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:  17.10.2019, 8.30-11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: IBC, Nemocniční 11, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Informace z manažerského týmu 
2. Různé 
3. Informace z organizací 

 

Manažerka přivítala přítomné a poděkovala za přípravu prostorů k jednání 

Ad 1+2) a.) Souhlasy GDPR – manažerka byla požádána o doložení chybějících souhlasů GDPR – 

obeslala ty, kteří souhlasy, neměli s prosbou o dodání. Ti, kteří nedonesli, bylo domluveno, jak předají 

_DCHOO – předají zítra manažerce, Don Bosco – předají zítra manažerce. AS – v úterý 22.10. ráno 

vyzvedne na Palackého ulici kontaktní osoba.  

b.) změna termínu listopadové pracovní skupiny – listopadové setkání se uskuteční 14.11.2019 od 

8.30 hod. na NZDM Jekhetane, Jílová ulice. Manažerka vykomunikuje s Jekhetane. 

c.) dotační řízení SMO – je vyhlášeno dotační řízení SMO na rok 2020. Termín pro podávání žádostí je 

od 21.10. do 1.11.2019. Přihlášky se v oblasti sociální péče podávají přes Porrtex, ostatní oblasti přes 

EV Agent. Pokud v roce 2019 čerpala organizace dotaci, tak nedokládá přílohu bezdlužnosti (tu 

dokládá při vyúčtování dotace). Pokud se žádá na sociální služby, tak přiložit také žádost do 313 na 

MSK. Doložit tuto přílohu ve finální verzi, pokud ji organizace ještě mít nebude, tak napsat, že bude 

doložena po 3.11.2019 a doložit ji později. Nepřikládat neúplné žádosti na 313 jako přílohu pro 

projekty SMO. Tuto přílohu dokládají jen prvožadatelé. Další podstatnou podmínkou je možnost 

platit v hotovosti jen platby do 1.000,- Kč. Platby nad 1.000,- Kč je nutno provádět bezhotovostně. 

Vyvstala diskuse, jak je to s vyplácením mezd v hotovosti – manažerka zašle za pracovní skupinu 

dotaz na ekonomické oddělení. 

d.) Dotační řízení MSK – 313 – termín pro podávání žádostí je od 15.10. – 3.11.2019. 

e.) MSK – výzvy v rámci dalších dotačních titulů – termín pro podávání 11. – 18.11.2019 – Program 

na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v MSK na rok 2020,  
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Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, SPOD a dalších souvisejících činností na rok 

2020, Programy v oblasti Prevence kriminality. 

f.) manažerka pracovní skupiny Osoby se sluchovým postižením vyjádřila zájem přijít představit 

služby a aktivity jejich pracovní skupiny. Přítomní členové neprojevili zájem o toto setkání vzhledem 

k tomu, že základní informace mají a možných klientů s tímto postižením není mnoho (v jednotkách). 

Manažerka odepíše na požadavek. 

g.) Akce krabice od bot – více info na www.krabiceodbot.cz, možnost darovat od 25.11.- 8.12.2019, 

sběrné místo je také Diakonie ČCE Ostrava, Syllabova ulice. 

h.) vánoční setkání KP – 3.12.2019, 15.00 Klub Parník – všichni jsou zváni. 

i.) Prevence kriminality – chtějí připravit projekt na obranu a ochranu pracovníků v přímé péči (něco 

podobného ve spolupráci s Městskou policií již probíhalo) a mapují zájem. V naší pracovní skupině je 

zájem velký, pozitivní zpětná vazby na proběhlé školení v podobném duchu. Manažerka odepíše na 

Prevenci kriminality. 

j.) vyhodnocení IV.KP za rok 2018 – je k nahlédnutí na webu www.kpostrava.cz, pod Dokumenty ke 

stažení – Komunitní plány. 

k.) upozornění pro členy pracovní skupiny – na skupině je potřeba řešit i systémové změny, jejich 

záměry – např. změny kapacity, změny místa působení apod. a počítat s nimi při vytváření 

strategických materiálů, protože pak není o co se opřít a změna nemusí být městem podpořena. 

l.) konference Sociální bydlení – mnoho členů naší pracovní skupiny se účastnilo – byly představeny 

výstupy z proběhlého projektu a představen nový projekt na bydlení – zapojení dalších 73 bytů. 

Pracovní skupina měla dotazy k tomu, jak bude probíhat příjem žádostí, podmínky pro zapojení apod. 

– manažerka osloví metodika tohoto projektu a požádá o jeho účast na další pracovní skupině. 

 

              DALŠÍ SETKÁNÍ 14.11. 2019 V SPOLEČNĚ JEKHETANE, NZDM JÍLOVÁ 
 

 

Ad 3.) Info z organizací 

a.) Vzájemné soužití – hledají nové spolupracovníky , na Hrušově se setkávají s problémem 

úbytku mládeže od 14-18 let, kteří navštěvují jejich zařízení. Riegrova ulice v Hrušově se 

vylidňuje (mělo by zde být cca 20 rodin), majitel má záměr domy prodat, některé domy jsou 

již prázdné, voda nyní teče. Na Hrušově pracují s vytvořeným Manifestem dětí a rodičů o 

tom, jaký by měl být rodič a jaké dítě – je vytvořen manifest pojmů a teď k nim probíhají 

setkání. Zapojují se do vánočních akcí – Obchůdky s Albertem, Vánoční trhy na Masarykově 

náměstí. Dále řeší stále prostory pro NZDM na Jihu v oblasti Soivy. Hledají finanční prostředky 

na odkup pozemku na Liščině, kde stojí NZDM KC Liščina, provozní záležitosti – topení 

v NZDM KC Hrušov, hledají i vhodné prostory pro přesun tohoto střediska jinde na Hrušov či 

Muglinov.  

b.) POOLP – od 1.11.2019 nový sociální pracovník 

c.) koordinátor pro sociální začleňování:  ve Vítkovicích další OOP – již 4 OOP na území tohoto 

městského obvodu, končí projekt Prevence kriminality – APK 6 je jich rovnou pod Městskou 

policií, MDT pokračují (viz. minulý zápis) 

d.) DCHOO – v únoru končí 2 evropské projekty – Šance domova rozšíření a Komunitní práce. 

Ke končícímu projektu Šance domova rozšíření se 20.2.2020 uskuteční závěrečná 

minikonference, v Komunitní práci chtějí pokračovat navazujícím projektem a rozšířit získané  

http://www.krabiceodbot.cz/
http://www.kpostrava.cz/
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zkušenosti do zadního Přívozu. Poradnu z Michálkovic přesouvají na Jih (možná na Čujkovovu 

ulici). Vzhledem k potřebnosti finančních prostředků na investice v rámci projektu na bydlení 

Na Rampě upouštějí od záměru realizovat bydlení i na Božkově ulici v Přívoze. 

e.) Městská policie – APK mají zázemí na Orebitské ulici u Dopravního hřiště. Vzhledem 

k personálním změnám APK by skupina přivítala jejich představení a místa působení na 

dalších svých setkáních – manažerka osloví p. Lakomého – mentora APK s touto žádostí. 

f.) Rómský asistent Slezská Ostrava -  Slezská Ostrava má nové zásady pro přidělování bytů – 

přísnější podmínky ohledně bezdlužnosti. Poděkování Vzájemnému soužití – Evě Šuterové za 

pomoc při hledání podpory pro talentovanou holčičku. Rovněž pozitivní zpětná vazba 

k CENTROMU ohledně podporovaných míst v rámci projektu Paktu zaměstnanosti – jen 

podnět, zda by nemohla být kratší doba pro pracovní smlouvu na zkrácený úvazek, lidé chtějí 

jít co nejdříve na plný úvazek i z hlediska možného vypadnutí z hmotné nouze, nemají pak 

dostatek financí na základní potřeby. Informace, že SPOD Radvanice a Bartovice bude spadat 

pod Slezskou Ostravu. 

g.) S.T.O.P. – mají stop stav pro program Apolo (doučování starších dětí). Dále jsou zapojeni 

do Tyrkysové sbírky 25.-27.11.2019 ve spolupráci s Nadačním fondem Křídlení. 

h.) CENTROM – Projekt Housing First – projekt na bydlení pro rodiny s dětmi do 15 let, mají 

v něm mít 20 bytů, byty by neměly být v SVL, lidé budou mít rovnou nájemní smlouvu. Končí 

jim zdravotní projekt – 28.11.2019 mají Evaluační setkání na Magistrátě. Od 1.10. mají 

Terénní programy 4 terénní sociální pracovníky, kteří působí po celé Ostravě, převážně 

v bytech provozovaných Centrom RDV z.s., na ubytovně Hlubina a Výstavní. Sídlo mají již ve 

Vítkovicích a od ledna 2020 budou jinde, stejně jako SAS. Ve Vítkovicích na Sirotčí zůstane 

pouze NZDM. V Radvanicích SAS a NZDM zůstávají dále na Trnkovecké ulici. V Radvanicích 

také sídlo pro byty a pro projekt Housing First. Mají dobrou zkušenost s workshopem 

organizace Looma – doporučují – workshopy ze zdravotní oblasti. Ve spolupráci s VOŠ 

Sociální přebírají volnočasový klub na ubytovně Vítek a dále budou v jeho organizaci 

pokračovat s VOŠS. 

i.) Projekt SZÚ – od ledna začnou preventivní programy, Dny zdraví apod. v rámci zdravotního 

projektu SZÚ. Tento projekt by L. Poláčová ráda přišla představit na MT – odkázána na 

komunikaci s koordinátorkou KP. Rovněž započaly spolupráci s firmou EKOKOMA ohledně 

třídění odpadů v SVL – předají na dalších setkáních další informace tak, jak se budou jednání 

vyvíjet. 

k.)Armáda spásy – již nepůsobí na Cihelní ulici – v průběhu roku opustilo tuto lokalitu 15 

rodin a byty byly předány zpět Residomu. Mají spolupráci na Jihu – zjistí, kolik bytů tam mají. 

l.) Don Bosco – Soiva – všechny jednotky jsou zkolaudovány na byty. V rámci činností Don 

Bosca v tomto objektu přibyl odpolední klub pro děti ve věku 13-18 let – 1 x týdně. Hledají 

pracovníka (ženu) pro volnočasové aktivity s dětmi, hlavně dívkami. Mapují zájem o romštinu 

– zda někdo ví o nějakém kurzu v Ostravě – nikdo nevěděl. A zda by byl zájem o takový kurz 

mezi klienty nebo pracovníky? – dát vědět. 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Bc. Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba  


