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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: 18.4.2019, 8.30 – 11.00 

MÍSTO KONÁNÍ: Společně – Jekhetane, U Tiskárny 3, Ostrava - Přívoz 

 

PROGRAM 

 
1. Různé  
2. Informace z organizací 

 
 

 

Ad.1.)  

a.) úvodem manažerka přivítala všechny přítomné, poděkovala zástupcům Společně-

Jekhetane  za přípravu prostorů pro setkání. 

b.) Informace k vykazování intervencí v roce 2019 – osloveno SMO – zatím žádná zpětná 

vazba, když jsme poukázali na nevypovídatelnost nového pojetí intervencí. Rovněž 

osloven MSK – také zatím neodpověděli 

c.) Očkování proti spalničkám – SMO nezvažuje mimořádné dotace na tento problém, ale je 

možno použít běžnou dotaci na položku prostředky na BOZP, pokud to někdo má 

v projektu. Pokud ne, tak požádat o změnu – rozšíření rozpočtových položek a odůvodnit 

to. V rámci diskuse poskytnuty informace o možnosti nechat ověřit míru protilátek na 

očkovacím centru na Partyzánském náměstí za cenu 280,- Kč, jinak i praktičtí lékaři to 

mohou nechat na žádost prověřit za cenu od 200,- Kč (záleží na jednotlivém lékaři). 

Nicméně dle informací vakcíny na očkování proti spalničkám nejsou, budou až v červnu. 

d.) Nabídka praxí studentům zdravotních středních a VOŠ škol – manažerka komunikuje 

ohledně možností vykonávání stáží a praxí se středními zdravotnickými školami a s VOŠ 

zdravotní. Nabídka praxí u organizací – Arka, Centrom, DCHOO, POOLP, S-J, VS 
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e.) Další setkání 16.5.2019, Vzájemné soužití, Žižkova 27, Ostrava – Hrušov 

Ad 2.) informace z organizací 

a.) L. Škvaridlová – informace ohledně spalniček – pokud má někdo zájem o bližší informace 

ohledně míst výskytu spalniček, je možno se obracet od příštího týdne na Lucku 

Škvaridlovou, která bude mít informace k dispozici. V současné době je 84 případů 

spalniček, většina je u dospělých. 

b.) Diskuse nad zdravotním projektem Státního zdravotního ústavu – ten pořádá 20.5.2019 

na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje konferenci – pozvánky budou rozesílány. 

Mělo by to být jakési volné pokračování zdravotních projektů v SVL s rozšířením na 

aktivity v oblasti prevence zdraví, besedy apod. 

c.) Na jednání proběhla velká diskuse ohledně bydlení v Ostravě – problém ubytovat rodinu 

se 3 a více dětmi na ubytovnách, problém získávání bytů apod.  

d.) SOIVA – od 16.5.2019 je vyhlášena jako oblast se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů, může nastat problém s vyplácením doplatků na bydlení novým 

ubytovaným. 

e.) Diskuse ohledně změn ve výpočtu srážek ze mzdy u exekucí, změny v insolvenčním 

zákoně – od 1.6.2019. - ve výpočtu exekučních srážek dle nového znění § 2 nařízení vlády 

č. 595/2006 Sb. 

Původní znění: 

„Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první 

občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí součet částky životního minima 

jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.“ 

NOVÉ znění: 

„Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první 

občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního 

minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.“ (bližší 

informace v přiložené prezentaci). 

f.) Diskuse o důležitosti komunitní práce v lokalitách. V souvislosti s tím hledány možnosti 

financování jedné z aktivit, která vzešla z komunity – Boxing King Club Ostrava 

g.) Na lokalitách proběhly oslavy Dne Romů, velká akce se uskutečnila na nám. Sv. Čecha 

h.) Vesnička soužití – volný domeček pro neromskou rodinu (aby byla zachována skladba 

obyvatel)  - během příštího týdne možno osobně kontaktovat p. Paličkovou na Vesničky 

soužití, která předá formulář zájemci obydlení. Chtějí v příštím týdnu již oslovovat rodiny. 
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Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová – kontaktní osoba 

 


