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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: 18. 1. 2018 od 8:30h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava  

Program: 

1) Proces tvorby KP 

2) Ověření a doplnění problémové analýzy 

3) Návrh cílů - stav 2022 

 

Záznam a závěry jednání: 

1) Proces tvorby KP 

- plánována 2-3 setkání v termínech:  
- 18. 1. 2018 8:30-10:30 hod. 
- 8. 2. 2018  8:30-10:30 hod. (bude upřesněno, možný posun na 9:00) 

- 1. 3. 2018 8:30-11:00 hod. (dle potřeby) 

Klíčové zdroje pro přípravu KP: 

- Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu plánování sociálních služeb 

(PROCES, 2013) 

- Analýza sociálních potřeb občanů města Ostravy (SocioFactor, 2017) – kvalitativní 

šetření 

- Výstupy z PS 

 

Zaměření na: POTŘEBY A ZDROJE, SPOLUPRÁCI (V RÁMCI TRIÁDY), CO FUNGUJE 

1. etapa diskuse: ověření a doplnění PROBLÉMŮ A PŘEKÁŽEK a jejich PŘÍČIN, návrh 

CÍLŮ 

2. etapa diskuse: ověření CÍLŮ, OPATŘENÍ, KROKY K JEJICH REALIZACI, VÝSTUPY, 

ZDROJE, TERMÍN, REALIZÁTOŘI 

 

2) Ověření a doplnění problémové analýzy - více viz Analýzu sociálních potřeb občanů 

města Ostravy (SocioFactor, 2017) 

- NÍZKÁ DOSTUPNOST VHODNÉHO BYDLENÍ (váha 17) 

- nízká kvalita za relativně vysoký náklad – vysoké vstupní náklady (kauce)  
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- chybí nízkonákladové byty zejména pro vícečetné rodiny a bydlení krizového 

typu, včetně utajeného bydlení  

- nízká prostupnost bydlení 

- omezené možnosti vystěhovat se mimo lokalitu  

- nízká míra spolupráce napříč odbory úřadů městských obvodů – sociální, 

bytový, samospráva 

- osvědčuje se zapojení komunity do zvyšování kvality bydlení v lokalitě 

- chybí definice sociálního bydlení, liší se nastavení doprovodných sociálních 

programů, NNO nesou rizika spojená s pronajímáním bytů 

- existuje různý přístup k využívání institutu zvláštního příjemce dávky (vhodné 

sladění, možnost posoudit individuální případ tak, aby bylo opatření funkční – 

systém včasné prevence)  

- odpovědnější přístup obcí k vydávání OOP 

- NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNA(TEL)NOSTI (váha 11) 

- málo pracovních příležitostí v sociálních podnicích, tréninkových pracovních 

míst či příležitostí práce na zkoušku pro budování pracovních návyků a 

přípravu na vstup na trh práce (3 měsíční tréninkový program realizuje 

aktuálně RUBIKON), částečně plní institut veřejné služby  

- neexistuje představa o reálném výdělku na trhu práce (vstupují exekuce, 

kumulace s dávkami v případě práce na černo) 

- přístup ÚP je spíše represivní, klíčová je motivace výdělkem 

- nedostatečný počet pracovních příležitostí na běžném trhu práce (systémové 

řešení pro vytváření pracovních příležitostí v malých a středních firmách) 

- nedostatečné příležitosti učit se od komerčního sektoru (spolupráce s huby, 

koworky…) 

- nízká míra informovanosti o příležitostech práce v zahraničí a jejich 

podmínkách 

- nízká znalost potřeb cílové skupiny ze strany ÚP pro úspěšné zprostředkování 

zaměstnání, špatné zacílení rekvalifikací (místo sociálního pracovníka spíše 

orientace na služby, řemesla) 

- nízká míra využívání možnosti odpovědného zadávaní veřejných zakázek  

- NEDOSTATEČNÉ MOŽNOSTI PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (váha 5) 

- omezené možnosti flexibilně reagovat na potřebu (nízkoprahová zařízení vs. 

volnočasové aktivity)  

- nižší dostupnost podnětné infrastruktury, sportovního vybavení (námět na 

sportovní kluby „pro chudé“ s využitím stávající infrastruktury) 

- chybějící vzory 

- podmínění vstupu do nízkoprahového zařízení školní docházkou – klíčovým 

problémem je předčasné ukončení školní docházky (rizikové chování, 

závislosti) 

- nedostatečné rodičovské kompetence a podpora rodiny v setrvání na škole, 

zejména při přechodech mezi stupni vzdělávání 

- i přes prosazování rovného přístupu ke vzdělávání se zvyšuje podíl dětí 

s poruchami v komunitě  

- NEDOSTUPNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ (váha 2) 

- diskutováno v rámci jiných témat 

- NEDOSTUPNOST PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SLUŽEB (váha 6) 

- potřeba vzniká často v souvislosti se zadlužením 
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- roste počet dětí s psychiatrickou medikací 

- chybí dětští psychiatři a psychologové 

- NEEXISTUJÍ PRVKY RODINNÉ POLITIKY NA MÍSTNÍ ÚROVNI (váha 2) 

- mění se vztahová dynamika uvnitř lokalit – častější rozpad rodiny, krize 

hodnot, malé možnosti seberealizace žen, selhávají klasické metody 

komunitní práce – respekt k potřebám komunity a spolupráce elit a sociálních 

pracovníků  

- chybějící podpora rodiny v docházce do školky – práce s dětmi do 6 let 

(neformální předškolní centrum mimo rámec sociální služby) 

- podmiňující je další rozvoj meziresortní spolupráce  

- NEDOSTATEK SPECIALIZOVANÝCH ODBORNÍKŮ /V TERÉNU/ (váha 2) 

- nejedná se pouze o terén – obecně je nízká dostupnost základních 

zdravotnických služeb – praktičtí lékaři, stomatologové, pediatři 

- námět na řešení formou „klinik pro chudé“ (existující příklad Armády spásy) – 

ve spolupráci s univerzitami mohou například studenti v rámci praxe zajišťovat 

některé typy úkonů – prevence, očkování, testování na drogy 

- ABSENCE PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (váha 2) 

- ve vztahu k potřebám cílové skupiny oceňována Strategie prevence kriminality 

– rámec pro systémové řešení - a zároveň vhodný způsob zajištění 

návaznosti na sociální služby, včetně financování  

- potřeba doučování, edukace nad rámec sociální služby v souladu 

s individuální potřebou klienta (vazba na udržení v systému vzdělávání) 

- problémem je domácí násilí v lokalitách – potřeba upozornit na problém 

v rámci komunity, ale také posílit schopnosti rozpoznat případy ze strany 

institucí (ÚP, MPO, PČR) 

- osvědčuje se předávání zkušeností v rámci lokalit – např. k problému lichvy -  

a vznik svépomocných skupin (stačí zajištění vhodných prostor pro setkávání) 

- STIGMATIZACE, NEDŮVĚRA, MOTIVACE (váha 4) 

- potřeba aktivit k posílení sebedůvěry cílové skupiny – důraz na oceňování 

v rámci služby, poskytování zpětné vazby, budování zájmu „sám o sebe“, 

vlastní vzhled 

- nízké povědomí o sexualitě, fungování rodiny, fungování vícečetných rodin 

- osvědčuje se zapojení cílové skupiny do řešení problémů s viditelnými 

výsledky  

- chybí pozitivní vzory, v rámci rodiny i komunity (příklady úspěšných lidí, kteří 

z komunity vyšli)  

- je třeba posilovat společné hodnoty prostřednictvím budování sítí postavených 

na společném zájmu a jejich interakce s majoritou (přirozená soutěživost 

v tom, v čem jsme dobří), přenášení principů sociálních sítí do reálného života 

- potřeba ještě více otevřít komunitní akce v lokalitách, s pozitivním vyzněním, 

realizované v příjemném a autentickém prostředí (různého formátu a k různým 

tématům, osvědčují se např. multidisciplinární týmy), je třeba proměnit pohled 

(samotné komunity i většiny) na život v lokalitách 

- potřebné aktivity k proměně vnímání sociálních služeb veřejností i cílovou 

skupinou ze strany MMO – proměna komunikace - důraz na postupné řešení 

a dílčí výsledky, podporu propagace toho, „v čem jsme dobří“  
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Návrh cílů - stav 2022 

Cíl 1: Realizovat systémová opatření pro zvýšení dostupnosti vhodného bydlení  

- Zvýšit dostupnost nízkonákladového bydlení pro občany z cílové skupiny se 

zdravotním handicapem, seniory, jednotlivce 

- Vytvořit systém prevence ohrožení ztráty bydlení 

- Zvýšit prostupnost bydlení a sladění doprovodných sociálních programů 

 

Cíl 2: Vytvářet podmínky pro zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny    

- Podpořit vytváření pracovních návyků na chráněném trhu práce 

- Podpořit vstup na běžný trh práce a zvýšit informovanost o dostupných pracovních 

příležitostech  

 

Cíl 3: Snížit míru předčasného ukončení školní docházky  

- Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání ve 

spolupráci s rodinou 

- Rozšíření nabídky možností neformálního vzdělávání ve spolupráci se školami 

 

Cíl 4: Zvýšit dostupnost zdravotnických služeb 

- Realizovat centra zdravotnických služeb ve spolupráci se studenty a dobrovolníky  

Cíl 5: Vytvářet podmínky pro svépomoc a zmocnění cílové skupiny 

- Zajistit podmínky a prostory pro vytváření svépomocných skupin  

- Realizovat otevřené komunitní akce v lokalitách  

Návrh cílů a opatření bude ověřen/doplněn v diskusi na dalším setkání. Opatření budou 

rozpracována ve struktuře:  

Cíl: 

Opatření: 

Termín Kroky vedoucí k 
realizaci opatření 
 

NEINVESTIČNÍ 
náklady 
a finanční 
zdroje 

INVESTIČNÍ 
náklady 
a finanční 
zdroje  

Výstup  Realizátoři 

 

V Ostravě dne 26. 1. 2018 

Mgr. Eva Štefková, Ph.D. 

  


