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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: 19.4.2018 8.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, U Tiskárny 3, Ostrava - Přívoz 

PROGRAM 

1. Organizační záležitosti v pracovní skupině - výměna či přijetí členů   

2. Informace z manažerského týmu 

3. Monitorování projektů 2018 

4. Informace z MdT Ostrava 

5. Hodnocení 2017 a plán na rok 2018 

6. Webový portál o sociálních službách – aktualizace údajů 

7. Změna červnového termínu na 7.6.2018 – diskuse 

8. Různé 

9. Informace z organizací 

ad.1.) na základě potřeb byly provedeny změny členů a jejich stálých zástupců. O změnách hlasovalo 

14 přítomných členů nebo zástupců s hlasovacím právem, později ještě dorazili další členové. Všech 

14 hlasujících bylo pro následující změny: 

a.)Vzájemné soužití Pomocná ruka – členem je Michaela Grebeníčková, stálým zástupem Erika 

Pačková 

b.)Vzájemné soužití NZDM – stálým zástupem je Hana Sýbová 

c.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE  – stálým zástupem je Lenka Adámková 

d.) AS NZDM – členem Judita Kachlová, stálým zástupem Jana Kalawská 

e.) AS Prevence bezdomovství – členem Barbara Janiczková, stálým zástupem Blanka Žuffová 

Nikdo se nezdrželo, nikdo nebyl proti. Vyvstala diskuse, zda je nutno tyto změny odhlasovávat – 

návrhem je oznámení o těchto změnách z jednotlivých organizací a jejich služeb. 
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ad 2.) Informace z MT – V. KP –  

   a.) nyní probíhá zpracovávání, definovala se společná průřezová témata, byla stanovena struktura 

nového dokumentu. V srpnu by mělo probíhat připomínkové řízení, v září by pak měl být dokument 

přijímán zastupitelstvem.  

    b.) Dále byli členové MT seznámeni s výstupy procesní analýzy – bude k dispozici na webových 

stránkách KP Ostrava.  

    c.)Dne 26.4.2018 se koná seminář k GDPR v zasedací místnosti Magistrátu města Ostravy, nutno 

nahlásit svou účast p. Petráškovi.  

    d.) V letošním roce se nebude konat akce Lidé lidem – plánuje se změna místa konání a 

prodloužení intervalu mezi jednotlivými ročníky.  

 

ad 3.) monitorování projektů – byl aktualizován manuál hodnocení – je přílohou tohoto zápisu. 

Změnou je monitorování služeb či aktivit jen 1 x za rok. Dále byly rozděleny projekty k monitorování – 

tabulka je přílohou tohoto zápisu. 

 

ad 4.) informace z MdT – vyplývá potřeba rozšířit ambulantní formu NZDM o terénní formu – 

organizace byly informovány, začínají se tímto směrem orientovat. Dále předána informace  

o možnosti pronájmu či dokonce odkupu objektu na Muglinovské ulici – Calidus. 

 

ad 5.) manažerka poděkovala za spolupráci při hodnocení roku 2017 a plánování rozvojových cílů  

a opatření v roce 2018. Hodnocení bylo již rozesláno jednotlivým členům, plán na rok 218 je součástí 

tohoto zápisu. 

 

ad 6.) webový portál o sociálních službách – organizace informovány o nutnosti aktualizace svých 

údajů v systému Portex – z něj jsou automaticky přebírány na portál sociálních služeb. 

 

ad 7.) Změna termínu červnového setkání – vzhledem ke zrušení akce Lidé lidem byl červnový 

termín setkání PS RE posunut na 21.6.2018. 

 

ad 8.) další setkání se uskuteční 17.5.2018 od 8.30 hod na Don Boscu, Vítkovická 28, Ostrava 

 

ad 9.) informace z organizací: 

      a.) Centrom – informace ze zdravotně sociální oblasti – nabízejí besedy přes prázdniny 

v komunitních centrech na různá témata (např. čištění zubů, parazité, antikoncepce, sexuální výchova 

apod.) – v případě zájmu prosím kontaktujte Bc. Lýdii Poláčkovou. Dále informovali o začínajícím 

projektu Zdravotní mediátor realizovaný Státním zdravotním ústavem, do něhož hledají vhodné 

zdravotní mediátory – zájemce musí dodat životopis a 2 doporučující dopisy od osob či organizaci, 

které zájemce znají. Podmínkou je základní vzdělání, zázemí bude ve Frýdku – Místku, kde bude jejich 

koordinátor. Zdravotní mediátor bude působit v SVL v MSK (nejspíš v Karviné, Bruntále, Orlové).  

  b.) koordinátor sociálního začleňování – je stále otevřená výzva na IROP na sociální bydlení. 

V Ostravě- Kunčičkách probíhá výzkum Západočeské univerzity na prevenci kriminality v SVL , 

konkrétně panem Kupkou. Ze strany členů je zájem o prezentaci výsledků – domluvit setkání – úkol 

manažerka + kontaktní osoba. V červnu 2018 končí platnost Strategického plánu sociální začleňování 
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Ostrava, 2015 – 2018 - v současné době probíhá evaluace včetně evaluační setkání pracovních 

skupin.  SMO začíná monitorovat podpořené projekty – je nutno hlásit jakékoliv změny, výlety apod., 

aby se nestalo, že kontrola dorazí a nikdo na místě nebude. Ubytovna Cihelní 81 – postupně se 

vylidňuje – bude sloužit jako klasická podniková ubytovna. 

c.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – začínají realizovat aktivity NZDM na Jílové ulice v Přívoze (zázemí bude 

na Jílové 34) v termínech pondělí až čtvrtek od 13 – 17 hodin. I na letošní rok plánují setkání 

Vzájemného porozumění v termínu 22.6.2018 od 14 – 18 hod, organizace budou osloveni k účasti. 

d.) Bílý nosorožec – začínají realizovat předškolní přípravu podpořenou z MŠMT, rozbíhají aktivity na 

ubytovnách Čujkovova a Výstavní – Výstavní 3 x týdně 3 hodiny v otevírací dny, Čujkovova 2 x týdně  

3 hodiny. Rozšířili SAS do oblasti Ostrava – Jih – oblast ulice Čujkovova. V pátek 20.4.2018 se na 

Bedřišce koná Den otevřených dveří s komentovanými prohlídkami na podporu obyvatel této lokality, 

kteří nechtějí opustit svoje domovy. 

e.) Vzájemné soužití – NZDM začínají realizovat terénní formu této služby, Pomocná ruka – 

komunikuje se SMO ohledně přesnějšího určení působení služby a zjištění potřebnosti v lokalitách.  

f.) STOP – začínají realizovat doučování v zázemí na Trocnovské ulici i pro děti 1. stupně, na 

Čujkovově pravidelně 1 x týdně doučují. Mají volné kapacity nejen na doučování v zázemí, ale také na 

doučování v rodinách – pokud je potřeba, je nutno je kontaktovat. 

g.) DCHOO – do konce roku by měli mít opravený dům na ulici Na Rampě z IROPu na sociální bydlení, 

podobný projekt na sociální bydlení by měl být podáván také na Vesničku soužití. Pokračují 

v komunitní práci v Kunčičkách – Společná cesta i po skončení projektu z MSK. 

h.) V.Kočko – začali pořádat přednášky ve školách – mají pozitivní ohlasy. Nabízejí možnost setkání i 

v NZDM organizací – nutno se s nimi spojit a domluvit. V sobotu 7.4.2018 pořádali velkou akci  - 

společné oslavy Dne Romů v Ostravě – dle ohlasů povedená akce – poděkování za jejich 

angažovanost. 

 

 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba  

 

 

 

 


