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Zápis z jednání pracovní skupiny Romské etnikum 

Datum:    18.5.2017 
Místo konání: MMO - Nová radnice, zasedací místnost č. 189   

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava  
Přítomni:    viz prezenční listina 

 

PROGRAM 
 

1. Prezentace KHS MSK se sídlem v Ostravě k rizikům spojených s epidemií spalniček 
2. Přijetí nových členů PS 
3. Informace z MT 
4. Lidé lidem 2017 
5. Různé 

 

1.) Zástupci KHS MUDr. I. Martínková a MUDr. Š Matlerová nás přišli informovat  
o epidemii spalniček a možné spolupráci při řešení. Představili prezentaci ohledně rizik 
spojených s epidemií spalniček a navrhli oblasti vzájemné spolupráce: 

- Spolupráce při vyhledávání neočkovaných dětí, zejména těch, které nejsou 
registrované u pediatrů 

- Spolupráce při zajišťování očkování nevakcinovaných dětí 

- Spolupráce při vyhledávání osob v kontaktu s nakaženým 

Prezentace je přílohou zápisu. 

Aktuální informace k vývoji situace ve výskytu spalniček v MSK - http://www.khsova.cz/ 

Kontakty:  MUDr. Martínková: 595 138 114, 602 782 645, irena.martinkova@khsova.cz  
  MUDr. Matlerová: 595 138 115 

      Kontakty na členy PS budou kontaktní osobou zaslány MUDr. Martínkové. 

 

2.) Hlasování o přijetí nových členů do PS RE: 

Za NZDM Vzájemné soužití byla odhlasována jako členka PS RE Eva Šuterová –  
pro 14 přítomných, proti 0, zdržel se hlasování 0.  

Jako stálý zástup za S.T.O.P. hlasováno pro p. Lucii Adámkovu - pro 14 přítomných, 
proti 0, zdržel se hlasování 0.  

Obě vítáme v naší pracovní skupině. 

 

3.) 5. komunitní plán – nyní probíhají analýzy potřeb pro 5. komunitní plán formou foucus 
group. Tato skupina trvá cca 2,5 hodiny, do letních prázdnin by měli proběhnout 
všechny naplánované focus group, s výstupy se pak bude od září 2017 pracovat na 
jednotlivých pracovních skupinách. Focus group provádí společnost Sociofactor – 
oslovuje jednotlivé organizace s žádostí o účast na jednotlivých skupinkách, buď 
pracovníků nebo uživatelů – MMO apeluje na spolupráci s nimi – na vstřícnost  
a ochotu spolupracovat a podílet se na tom. 

http://www.khsova.cz/
mailto:irena.martinkova@khsova.cz
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4.) Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb – 
účinnost od 1.7.2017, jsou k tomu pořádány semináře – 22.5.2017, 29.5.2017. 
7.6.2017 – za jednoho poskytovatele je možná účast dvou zástupců. Poskytovatelé 
soc. služeb byli osloveni z MSK dopisem (s prováděcím dokumentem), prosím 
nepřehlédnout. Do 30.6.2017 chce MSK písemně nahlásit cílovou skupinu a zpřesnění 
místa poskytování – je k tomu přiložena tabulka. 

 

5.) Dotační řízení MSK - veškeré informace jsou na www.msk.cz 

a.)Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v Moravskoslezském kraji na rok 2017, možno žádat od 16.-26.5.2017 

b.)Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017, 
možno žádat od 29.5. – 5.6.2017 

c.) Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017, možno 
žádat od 29.5. – 5.6.2017 

d.)V červenci se předpokládá dofinancování sociálních služeb z Krajské sítě z kapitoly 
313  

 

6.) Monitorování projektů – připomínka monitorování projektů, Tabulka s monitorováním je 
přílohou tohoto zápisu. Zatím zmonitorovány 3 projekty, do 30.6.2017 mají být 
zmonitorovány všechny. Monitorovací zprávy zasílat manažerce skupiny  
na luciemastna@seznam.cz 

 

7.) Omluvy členů skupiny z neúčasti z jednání – zasílat kontaktní osobě  
na e-mail jsvobodova@ostrava.cz. 

 

8.) Další termíny setkání PS RE:  

15.6.2017, Centrom, z.s.,  Sirotčí 45, Ostrava - Vítkovice 

Letní neformální setkání – předběžný termín: 27.7.2017 ve 14.00 hod, místo: 
předběžně v organizaci Společně-Jekhetane na Palackého ul., na zahradě (v záloze 
ještě nabídka Vesničky soužití) 

21.09.2017 – Vesnička soužití, DCHOO    

19.10.2017 – Don Bosco 

11/2017 – Magistrát města Ostravy (hodnocení projektů) 

        12/2017 - tradičně společné setkání všech členů KP, v případě potřeby práce nad  

                       5. KP bude termín operativně domluven 

 

9.) Někteří členové byli osloveni ohledně své časté neúčasti na jednání PS – prosím 
všechny o zvážení své účasti a v případě členství o pravidelnou docházku člena  
či jeho stálého zástupu. Poděkování. 

 

http://www.msk.cz/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90697/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90697/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-91261/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2017--91178/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2017--91178/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2017--91178/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2017--91178/
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2017--91178/
mailto:luciemastna@seznam.cz
mailto:jsvobodova@ostrava.cz
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10.) Lidé lidem 2017 – 22.6.2017, 9.00 – 16.00, Masarykovo nám., plánovaná přestávka 
12.00 – 13.15, trička letos nebudou pro účastníky ve stánku – ti dostanou nálepku, 
kterou si nalepí na své oblečení. Byla vyslovena žádost, aby ti, co budou ve 
stánku, měli na sobě bílá trička, halenky apod. – něco v bílé barvě. Zázemí bude 
opět v Mléčném baru (k dispozici voda, zmrzlina, menší bagetka – vydávání oproti 
šatnovému bločku). I. Blok dopoledne od 9.00 – 12.00, II. blok 13.15 – 16.00. Program 
má na starost Zuzana Krautová z EICO – v týdnu Vám byly rozeslány kontaktní 
osobou přihlášky k vystoupením – budou opět z přihlášených vybírat – přihlášky 
nutno zaslat do 19.5.2017 na zuzka@eico.cz. Opět se vrací k rozhovorům 
s manažery jednotlivých PS. Dopoledne proběhne projektový den – plnění úkolů 
z projektových karet i na našem stánku. Možno zatraktivnit stánek – mít nějako hru 
apod. – skládačka romské a české vlajky – zajistí manažerka skupiny. Interaktivní dílny 
– z naší PS STOPka. Moderátorem bude Petr Rajchert. Info také viz příloha zápisu. 

Rozdělení účasti ve stáncích: 

  9.00 – 10.00 – Vzájemné soužití 
10.00 – 11.00 – Bílý nosorožec 
11.00 – 12.00 – Centrom 
12.00 – 13.00 – DCHOO 
13.00 – 14.00 – Společně – Jekhetane, Potravinová banka 
14.00 – 15.00 – Don Bosco 
15.00 – 16.00 – POOLP, CSS 

Všechny organizace zajistí kolem půl deváté donesení svých propagačních materiálů, 
poslední ve stánku sebere zbytek a donese na další PS. Pokud někdo bude chtít své 
materiály dříve, je nutno si zajistit jejich vyzvednutí.  

 

11.) Různé – novinky z organizací 

a.) Potravinová banka – valná hromada 25.5.2017 v Jekhetane 

b.) Arka – začínají s besedami na ZŠ Nádražní pro žáky vyšších ročníků 

c.) Centrom – na skupině se představila nová pracovnice – Edita Stejskalová, která 
bude zastupovat organizaci od dalších setkání. Proto na dalším setkání bude žádat  
o zvolení členkou PS RE. 

d.) AS – začali spolupracovat s MŠ Špálova – vidí to jako velmi přínosné 

e.) L. Škvaridlová, MMO - na pondělí 12.6.2017 se připravuje 2. Kulatý stůl k provázání 
činnosti poskytovatelů protidrogových terénních služeb a služeb sociální prevence  
v sociálně vyloučených lokalitách. – pozvánky budou rozesílány, místo asi 
Renarkon. 

 

12.) Další pracovní skupina proběhne 15.6.2017 na Centromu, z.s.,  na Sirotčí 45, Ostrava -  
Vítkovice (před akcí Lidé lidem).  

 
Zapsala: Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 
  Ing. Jana Svobodová, kontaktní osoba PS RE 

 
Přílohy: Prezentace „Spalničky v MSK“ 
  Tabulka k monitorování 
  Informace k akci Lidé lidem 2017 

mailto:zuzka@eico.cz

