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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: 18.10.2018, 8.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: DCHOO, Holvekova 204/44, Ostrava - Kunčičky 

PROGRAM 

1. Koncepce bydlení a její pilotní ověřování ve městě Ostrava, identifikace rezidenční segregace 
a prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy na 
období 2017-2040 

2. Různé  
3. Informace z organizací 

 

 

Ad 1.) Úvodem manažerka přivítala všechny přítomné a předala slovo Mgr. M. Mikulcovi, Ph.D., který 

přítomné seznámil s připravenou prezentací projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověřování ve 

městě Ostrava“, identifikace rezidenční segregace a Prognóza vývoje počtu a věkové struktury 

obyvatelstva statutárního města Ostravy na období 2017-2040 – prezentace bude přílohou zápisu. 

ad 2.) informace o dotačních titulech  

SMO 22.110. – 2.11.2018 

MSK – kapitola 313 – 15.10. – 5.11.2018 

MSK – 13.11. – 20.11.2018 – pozor změna v podávání projektů – elektronická žádost   

ad 3.) a.) BN – Bedřiška – informace o zbourání ubytovny v lokalitě, na další neobydlený dům je 

podána žádost o demolici, dosud bydlící mají nájemní smlouvy prodloužené. 

 b.) Situace v Porubě – dle informací z různých stran má docházet v Porubě na ul. Dělnické a 

Skautské k neprodlužování smluv některým rodinám, důvod se neví, mezi ostatními to vyvolává 

obavy. O situaci se zajímají jak některé organizace, tak MdT. Situace bude monitorována. 

 c.) Potravinová banka – informace o Národní potravinové sbírce 10.11.2018 
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 d.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – zaznamenáván větší výskyt absence dětí v základních školách – řeší 

se to i na MdT. Dále kluci z taneční skupiny budou reprezentovat na MS v break dance, hip hopu a 

street Dane v Polsku – nyní se shánějí sponzoři na zaplacení této akce – pokud někdo chce přispět, je 

vítáno – obracet se na L. Adámkovou 

ad 4.) listopadové setkání se uskuteční 8.11.2018 na Magistrátu města Ostravy – poslední společné 

setkání v tomto roce, bylo domluveno zajištění pohoštění. 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 

 

 


