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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: 17.5.2018 8.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava 

PROGRAM 

 

1. Informace z manažerského týmu 

2. Různé 

3. Informace z organizací 

 

 

ad.1.) a.) úvodem manažerka přivítala přítomné (viz. prezenční listina) a předala slovo zástupci Don 

Bosca, kde se jednání uskutečnilo. Ten představil činnosti organizace a promítnul shot k jejich 

činnosti jako inspiraci ostatním organizacím. 

b.) předány informace z hodnocení KP za rok 2017 – v PS RE  - 18 služeb, 1 aktivita, celkové náklady 

37.657.420,- Kč, z toho na služby 37.471.621,- Kč, na aktivity 185.799,- Kč. Podíl SMO na zajištění 

financování činí 15,37%, nejvíce financí jde z kapitoly 313 přes MSK – 76,36%. Oproti roku 2016 se 

náklady navýšily o asi 1,5 mil. Kč 

c.) je zveřejněna „Analýza organizační struktury procesu komunitního plánování“ – dostupná je na 
webových stránkách KPO - http://www.kpostrava.cz/komunitni-planovani/projekt-kp-ostrava-
2017-2019/analyza-organizacni-struktury-procesu-komunitniho-planovani_1541.html.  
 
d.) Charitní dům sv. Zdislavy se bude stěhovat na Jedličkovu ulici. Bude zde k dispozici i jeden byt pro 
osamělého otce s dětmi nebo menší rodinu. 
 
e.) Na základě výstupů z procesní analýzy KP došlo k rozhodnutí, že se od letošního roku projekty 
již nebudou hodnotit v jednotlivých pracovních skupinách. 
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f.)  Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit není k dispozici v tištěné podobě, neboť z 
některých pracovních skupin byly zaslány požadavky o zapracování změn po termínu 12.4.2018. 
Aktuálně je katalog u dodavatele, který zapracovává poslední změny. 
 
Ad 2.) Různé – další setkání se uskuteční 21.6.2018 od 8.30 v IBC na ulici Nemocniční – hostitelem 
bude Městská policie Ostrava. 
 
Ad 3.) Informace z organizací 

a.) SMO – evaluace strategického plánu dobíhají, v září by měl být k dispozici finální dokument 
k revizi Strategického plánu sociálního začleňování. 

b.) Společně – Jekhetane – podalo projekt do výzvy OP VVV v rámci KSPVL na spolupráci s MŠ a 
neformální vzdělávání, IROP – v průběhu května budou majiteli budovy U Tiskárny 3 
v Ostravě – Přívoze, v létě započnou s její rekonstrukcí. Od května funguje středisko na Jílové 
v rámci projektu podpořeného ze SMO na aktivity na Jílové. Při otevření byla využitelnost cca 
100 dětmi, z čehož vyplývá potřebnost realizovat aktivity v této lokalitě. 22.6.2018 od 14.00 
hodin bude organizace pořádat festival Vzájemného porozumění na nám. Sv. Čecha v Ostravě 
- Přívoze. 

c.) Potravinová banka – jsou zásoby, pokud něco někdo potřebuje, je potřeba komunikovat s  
p. Keprdovou. Začali dostávat i uzenářské výrobky a mléčné výrobky určené k rychlé 
spotřebě. 

d.) Bílý nosorožec – od pondělí 21.5.2018 budou fungovat aktivity na ubytovnách Výstavní a 
Čujkovova, které byly podpořeny ze SMO. Bedřiška – stále se řeší, mnohým z obyvatel byla 
nájemní smlouvy prodlouženy do konce roku. Je pozitivní zpětná vazba na Den otevřených 
dveří na Bedřišce. 

e.) Vzájemné soužití – v lokalitě Hrušova hledají prostory, protože by chtěli přestěhovat NZDM 
do oblasti, kde je vyšší potřebnost (vyšší výskyt neorganizovaných dětí a mládeže) v lokalitě 
Hrušov a Muglinov než na Riegrově ulici, kde je nyní málo obyvatel. V létě budou pořádat 
tábor. Pomocná ruka v rámci pochůzek s PČR v lokalitě Radvanice odhalila skupinu mládeže, 
kteří týrali domácí zvířata, dále odhalili vyšší výskyt drog, zejména marihuany v této lokalitě. 
V rámci sociální služby terénní programy probíhají jednání ze SMO ohledně zaměření se na 
potřebné nepokryté lokality. Jinak skupina byla informována, že cílené útoky na prostory, kde 
sídlí organizace, stále přetrvávají, jsou rozbíjena okna, PČR je o tom informována. 

f.) POOLP – komunikují s Potravinovou bankou ohledně odebírání potravin. 
g.) Centrom – 1.6.2018 pořádají v Sadu Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích Den dětí od 15.00 – 22.00 

hod, vnímají úbytek obyvatel v lokalitě Radvanice – Pátova. 
h.) Koordinátor pro sociální začleňování SMO – Kunčičky – skupině aktivních obyvatel s podařilo 

zajistit finance na sportovní aktivity v této lokalitě – jedná se o fundraisingové aktivity 
aktivních obyvatel. Projekt Koncepce sociálního bydlení ve městě Ostrava – v současnosti je 
73 obsazených bytů, na základě vyhodnocování je úspěšnost 89%. Ostravu navštívil premiér 
v demisi p. Babiš, který navštívil lokalitu Dělnická v Porubě. 

i.) Don Bosco – dobrá zpětná vazby k realizovanému minitáboru pro rodiče a děti 
 

 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 

 


