
 

  

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 18.06.2020, 08.30 – 10.00 

MÍSTO KONÁNÍ: NZDM KC HRUŠOV, VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s., Žižkova 

27/7, Slezská Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Různé. 

2. Letní setkání PS RE. 

3. Info z organizací. 

 

 

Ad 1.) Různé. 

 

a) Manažerka přivítala přítomné a poděkovala zástupcům Vzájemného soužití za přípravu 

prostorů pro dnešní jednání. 

b) Informace ohledně dotačních titulů z MSK  - dva programy na poskytování sociálních služeb 

včetně protidrogové politiky. Více informací na stránkách www.msk.cz. 

c) Informace – obnova setkání MdT v lokalitách. 

d) „Děkujeme, že pomáháte!“ – nová sekce na webu SZ – zde – možnost zpracovat poděkování, 

v případě zájmu prosím kontaktujte lskvaridlova@ostrava.cz.  

e) Informace o realizaci projektu zaměřeného na proces komunitního plánování v Ostravě 

„Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (OPTIMKO)“ – členové 

skupiny mohou být osloveni ke spolupráci při vyplňování evaluačních dotazníků apod. 

f) KP Ostrava bude mít asi od září nový web. Pokud má někdo nějakou aktualitu nebo 

aktualizaci, tak posílat Petře Seidler na SMO (pseidler@ostrava.cz). 

g) Hlasování o stálých zástupech: 

a.) Tomáš Slunský – stálý zástup za AS Prevence bezdomovectí – 14 pro, 0 zdržel se 

hlasování, 0 proti. 

b.) Mgr. Herzová Lucie – stálý zástup za Úřad městského obvodu Vítkovice – 14 pro, 0 zdržel 

se hlasování, 0 proti. 

 

 

https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/koronavirus/
mailto:lskvaridlova@ostrava.cz


 

  

Ad 2.) Letní setkání PS RE.  

a) Letní setkání se uskuteční 23.07.2020 v organizaci S.T.O.P., Bastlova 9, Ostrava od 13.00 hod. 

Do pondělí 19.07.2020 dát manažerce info ohledně účasti z důvodu zajištění občerstvení. 

 

Ad 3.) Info z organizací. 

a.) ÚMOb Slezská Ostrava – problémy na Riegrově ulici – v jednom z domů vypnuta voda, 

někteří se opět vystěhovali z lokality, někteří se přistěhovali. Problém s hernou Tygr 

v Přívoze, která obnovila provoz. 

b.) Centrom, z.s. – všechny sociální byty, kterými disponují (projekt Housing first nebo 

podnájmy) jsou obsazené, v NZDM od 01.07.2020 přejdou na prázdninový provoz. 

c.) Armáda spásy v ČR, z.s. – NZDM – od 01.07.2020 prázdninový provoz. 

d.) ÚMOb MOaP – byty soukromého majitele na ulici Jílové a Palackého – ukončování 

nájemních smluv, více rodin je potenciálně v riziku nemít nájemní smlouvu. Problém 

s popíjením alkoholu na veřejných místech a prodej alkoholu a tabákových výrobků 

nezletilým v jedné večerce – v prvním případě je nutné oslovit vždy Městskou policii 

Ostrava, ve druhém možno i kontaktovat ČOI. Důležité je nahlásit událost VE CHVÍLI, KDY 

SE DĚJE na MPO. Zpětně se nic moc vyřešit nedá. 

e.) Vzájemné soužití o.p.s. – NZDM – prázdninový provoz, zaregistrovali terénní formu 

poskytování služby, tzn. určité dny pracují přímo na ulici s dětmi a mládeží (streetwork), 

již realizují větší komunitní akce, v srpnu tábor, stále hledají prostory jak v Hrušově a 

Muglinově, tak na Jihu, ale zatím neúspěšně. 

f.) POOLP – nabízejí možnost účasti na vzdělávání managerů – 8 hodinové akreditované, 

které by se uskutečnilo v zázemí organizace Centrom, cena cca 1.500,- Kč/účastník. Zájem 

projevili Centrom, POOLP, VS, DCHOO a S.T.O.P. POOPL bude komunikovat s těmito 

zájemci. Děkujeme za spolupráci. 

g.) S.T.O.P. - začínají s doučováním i v rodinách (příloha zápisu letáček), zejména 

s doučováním dětí I. stupně, ale možná i II. Stupeň (dle možností a schopností 

doučovatelů). Zájemci se mohou obracet na S.T.O.P. Doučování a školní příprava bude 

také realizována přes prázdniny, nejen pro ty, co mají skládat reparáty. 

h.) ÚMOb Vítkovice – od 01.06.2020 nová pracovnice – referent pro komunitní práci a 

školství, která se stala stálým zástupcem za městský obvod Vítkovice v naší pracovní 

skupině. 

i.) Don Bosco – pořádají letní aktivity – tábory, příměstské tábory. Přinesli informaci o tom, 

že mezi SOIVou a domy vyrostl betonový plot cca 2 m vysoký zakončený ostnatým 

drátem se žiletkami. 

j.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. – dokončují přípravu do školy s dětmi za ZŠ a SŠ, NZDM od 

července v prázdninovém provozu + odpoledne další nádstavbové aktivity mimo službu. 

k.) Městská policie Ostrava – od 01.06.2020 je otevřeno dopravní hřiště na ulici Orebitské – 

akce a aktivity. 

l.) DCHOO – rekonstrukce objektu U Rampy (sociální byty), začínají s komunitní prací 

v Přívoze, NZDM pojedou v prázdninovém provozu. 

m.) Organizace mají do 26.06.2020 poslat na MSK rozvojový plán na další období – členové se 

dotazovali, jak se k tomu postavit – doporučeno držet se rozvoje, který je v V.KP, pokud 



 

  

něco navíc, musí to být vyjednáno se zadavatelem, který se zavazuje i k poskytnutí 

určitých financí, což je v této době velmi nejisté. Manažerka zjistí postoj na MT a 

v případě dalších informací, předá do pracovní skupiny. 

 

 

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 17.09.2020 od 8.30 

Místo: S.T.O.P., Bastlova 9, Ostrava – Zábřeh 

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba  

 

 

 


