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Zápis z jednání pracovní skupiny Romské etnikum 

 

Datum:  20. 04. 2017 

Místo konání: Společně-Jekhetane, o.p.s. 

 U Tiskárny 515/3, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program:  

 

1. Úvod 

SocioFactor, s.r.o. 

 Proběhlo představení dvou nových projektů financovaných prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

ČR. 

 Jako první byl představen projekt Příprava na trh práce. Tento projekt uživatelům 

nabízí motivační program, pomoc při stanovování osobních cílů, kurz finanční 

gramotnosti a tréninková místa u zaměstnavatelů. Místa nejsou nasmlouvaná  

u konkrétních zaměstnavatelů, vše se řeší individuálně dle přání klientů. V současné 

době jsou zaměstnáni na tréninkových místech dva klienti. 

 Druhým představeným projektem byl projekt Podpora neformální péče 

v Moravskoslezském kraji, aneb jak pečovat o osobu blízkou v domácím 

prostředí. Tento projekt cílí na osoby pečující o osoby blízké a těmto je poskytováno 

sociální a právní poradenství, vzdělávání – jak skupinové tak individuální a probíhá také 

skupinové setkávání. 

 Letáčky k projektům v příloze zápisu. 

 

Volba manažera pracovní skupiny 

 Proběhla veřejná volba nového manažera pracovní skupiny, přítomno 16 řádných členů. 

 Volební komisi tvořily Mgr. Helena Balabánová, Mgr. Markéta Bartáková, Mgr. Katarína 

Marinovová. 

 Manažerkou zvolena Mgr. Lucie Mastná (Pro:15,  proti 0, zdrželo se 1). 
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Novinky z jednání z manažerského týmu. 

 Dne 22. 6. 2017 od 9:00 do 16:00 bude probíhat akce Lidé lidem (Masarykovo 

náměstí). K dispozici bude pro PS jeden stánek. Příští setkání bude věnováno 

organizaci této akce. Organizace budou osloveny zástupci organizace EICO, která 

každoročně sestavuje program na podiu.  

 Od poloviny dubna 2017 do konce září 2017 budou probíhat monitoringy organizací 

ze strany Magistrátu města Ostravy – ohledně poskytnutých dotací. Tyto monitoringy 

můžou být neohlášené, nebudou monitorovány všechny organizace. 

 Rozběhla se příprava 5. Komunitního plánu. Byla zadána zakázka na analýzy potřeb 

uživatelů SocioFactoru, s.r.o., bude probíhat formou fokusních skupin, které by měly 

proběhnout do konce června 2017. 

 26. 4. 2017 Pořádá Úřad práce v Ostravě burzu práce realizovanou v rámci projektu 

Efektivní služby zaměstnanosti. Akce proběhne v multifunkční hale Gong v Ostravě – 

Vítkovicích (letáček v příloze). 

 18. 3. 2017 byl ukončen příjem žádostí na dotace z loterií.  

 

Hosté Ing. Marta Szücsová, MBA,  Mgr. Jiřina Chlebková – Magistrát města Ostravy, 

odbor školství a sportu. 

 Proběhla diskuze na téma povinné předškolní vzdělávání. Informační materiály jsou 

přílohou tohoto zápisu. 

 Pokud rodič dítě do povinného předškolního vzdělávání nezapíše, dopouští se 

přestupku, je možná pokuta až 5 000 Kč. Povinné jsou 4 hodiny docházky denně, 

zpravidla od 8:00 do 12:00. Pokud bude mít dítě neomluvené hodiny, navazuje se 

spolupráce s OSPOD – stejně jako u základní školní docházky. 

 Kapacity MŠ jsou dostatečné, není třeba obav, že by nebylo místo, je možno si vybrat 

jakoukoli MŠ v jakémkoli městském obvodě. Zápisy do MŠ budou probíhat od 2. 5. 2017 

do 16. 5. 2017. Město se připravuje již od září loňského roku, má evidenční program. 

Dítě musí nastoupit do 15. 9. 2017, poté již nebude dotováno z ministerstva školství. 

 Dítě může povinné předškolní vzdělávání nastoupit neočkované. 

 Přijímací kritéria jsou transparentně nastavena, jsou nediskriminační. Přednostně budou 

přijímány děti od 5 do 6 let. 

 Přípravné třídy na ZŠ fungují dále – mohou je navštěvovat pouze děti, které mají odklad. 

 

 



 

3 
 

 

 Není možné neodebírat stravné. Panují obavy z nedostatku financí na stravné  

u nízkopříjmových rodin - MŠ měly za úkol odhadnout, kolik potřebných dětí bude MŠ 

navštěvovat a vytvořit tabulku pro MPSV – projekt na bezplatnou stravu bude 

realizován. Mělo by to být tak, že potřebná rodina obdrží potvrzení od ÚP, to doručí MŠ. 

 MŠ si mohou žádat o speciální asistenty přes tzv. šablony (výzva MŠMT, OP VVV).   

 

2. Novinky z organizací  

Představení APK MP Ostrava 

 Představení APK – představil se pan Marcel Baláž a paní Věra Pechová – působí 

prioritně v lokalitě Vítkovice, na ubytovně SOIVA a ubytovně Výstavní v Mariánských 

Horách.  Zde dohlížení na veřejný pořádek, záškoláctví, hlásí výskyty injekčních 

stříkaček. Oba asistenti navštěvují setkání multidisciplinárních týmů v Ostravě -  Porubě, 

Mariánských Horách a Jihu (nový MdT).  

 

DCHOO  

 Rozšiřují sociální bydlení.  

 Potřeba nových zaměstnanců, jsou vypsaná výběrová řízení.  

 Předškolní kluby jak je známe, byly transformovány, více začleněny do SAS, 

přejmenovány na Aktivity pro rodiny s dětmi – získán grant na provoz od Nadace 

českých lesů.  

 MELIVITA s.r.o. – sociální podnik, svačinky se rozběhly, přijati zaměstnanci.  Vše ve fázi 

příprav. Svačinky se budou rozvážet do ZŠ, funguje internetová stránka, kde si rodiče 

mohou svačiny objednat. 

 

ASZ 

 IROP – výzva na sociální bydlení bude vyhlášená v červnu. Došlo ke změnám, bude 

se moci i stavět, limit 8 bytů se posouvá na 12. Došlo k navýšení částky na metr 

čtvereční, změnili se podmínky doby udržitelnosti – všechny informace budou 

zaslány emailem. 

 Příští týden by mohl být zákon o hmotné nouzi projednán v poslanecké sněmovně. 

 

Statutární město Ostrava, Magistrát 

Mgr. Lucie Škvaridlová 

 Realizuje se projekt Půjčíme i vám - téma lichvy.  
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 V řešení jsou NZDM na území Moravské Ostravy a Přívozu. 

 V rámci Místního akčního plánu se konají „kulaté stoly“, informace  

na https://map.ostrava.cz/. 

 Projekt „Bydlení“ – bydlí cca 7 rodin. O dalších se jedná. Cca 40 bytů se opravuje. 

Jsou volné krizové byty -  v obvodu Moravská a Přívoz jeden byt a na Jihu také 

jeden. Stále trvá nedostatek žadatelů v obvodu Vítkovice. Moravská Ostrava  

a Přívoz má příjem žádostí o byt zastaven. Jih bude mít k dispozici byty nejdříve 

v druhé polovině roku. 

 Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi začne platit od 1. 6. 2017. 

 

ÚMOb MOaP 

 Žádné zásadní informace. 

 

Don Bosco 

 Žádné změny v organizaci. 

 Na ubytovně SOIVA, kde pravidelně dojíždějí, panuje nyní špatná, nevstřícná 

atmosféra. 

 

Městská policie Ostrava 

 18. 4. 2017 proběhl sběr injekčních stříkaček – sesbíráno celkem 142 ks. 

 Probíhají akce s pracovníky ÚP– kontroly heren- zneužití dávek hmotné nouze. 

 

Centrom, z. s. 

 Vyšel projekt z oblasti Prevence kriminality (Magistrát města Ostravy) 

 Plánovány výlety s dětmi, tábor. 

 K 31. 5. 2017 odchází Mgr. Katarína Marinovovová, odcházet bude také Mgr. 

Barbara Křístková. Výběrová řízení proběhnou v následujících týdnech.  

 Mají zájem o dofinancování – otázka kdy bude probíhat? Probíhat bude v měsíci 

červnu ze strany MSK a v měsíci září ze strany SMO. 

 

CSS 

 Žádné změny v organizaci. 

 Residimo nabízí organizaci pro jejich klienty byty na ul. Cihelní, nejsou příliš vhodné 

https://map.ostrava.cz/
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ARKA 

 Nic významného k řešení, žádné novinky z organizace. 

 

Bílý nosorožec, o.p.s. 

 Hledají se nové prostory pro realizaci nového projektu pro děti (15 – 18 let) v péči 

kurátorů. 

 Získána dotace na předškolní přípravu. MŠ budou hrazeny ještě v květnu a červnu, 

poté až od září. 

 Velká poptávka po doučování, doučuje se ambulantně i v rodinách. 

 

Vzájemné soužití, o.p.s. 

 Žádné zásadní informace. 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva  

 Žádné novinky z organizace. 

 

Společně-Jekhetane, o.p.s. 

 Žádné změny v organizaci. 

 Investiční projekt na koupi a rekonstrukci domu, kde organizace sídlí, prošel formální 

kontrolou IROP. 

 Potravinová banka v Ostravě, z. s. je partnerem Ministerstva práce a sociálních věcí 

při realizaci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II 

Více zde: http://www.potravinovabanka.cz/pb-ostrava/. 

 Podařilo se najít místo pro první veřejnou lednici v Ostravě – do poloviny května 

bude funkční. Nacházet se bude na Fifejdách u střediska Armády spásy. Za určitých 

podmínek může každý donést přebytek potravin a každý si také může cokoli odnést. 

Dvakrát denně bude lednice prohlížena pracovníkem. Jedná se o pilotní, roční 

projekt. Informace budou rozesílány e-mailem, poběží informační kampaň. 

 

Armáda spásy 

 Žádné zásadní informace. 

 

 

http://www.potravinovabanka.cz/pb-ostrava/
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S.T.O.P., z.s. 

 Poptávka po doučování je v současné době mnohem větší než nabídka. 

 Mají málo dobrovolníků k doučování dětí na 1. stupni ZŠ. 

 Doučují se zejména děti 2 stupně ZŠ, které mohou dojíždět do zázemí organizace 

v Ostravě – Přívoze.  

 

3. Další setkání  

 Další setkání proběhne dne 18. 05. 2017 v 8:30 h. 

 Magistrát města Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lýdia Poláčková, manažerka PS RE 

     Ing. Jana Svobodová, kontaktní osoba PS RE 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) letáčky k projektům „Příprava na trh práce“, „Podpora neformální péče v MSK aneb jak 

pečovat o osobu blízkou v domácím prostředí“ (SocioFactor, s.r.o.) 

2) pozvánka na akci „Burza práce 2017“ - DOV, multifunkční aula Gong, 26.4.2017 

3) materiály k problematice povinného předškolního vzdělávání  


