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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: 20.9.2018, 8.30 – 11.00 

MÍSTO KONÁNÍ: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM KC Hrušov, Žižkova 27, 

Ostrava - Hrušov 

PROGRAM 

 

1. Prezentace sociálního podniku Melivita – Mgr. K. Cyrusová 

2. Plán postupu – aktualizace, Bc. H. Kuzníková 

3. Informace z manažerského týmu 

4. Spolupráce PS RE a PS PK – informace 

5. Informace z organizací 

 

 

Ad 1.) Úvodem manažerka přivítala všechny přítomné a předala slovo Mgr. K. Cyrusové, která 

představila sociální podnik Melivita a jejich nabídku chytrých svačinek do škol a cateringu. 

ad 2.) Vzhledem k časovým možnostem některých členů proběhlo v úvodu seznámení se s Plánem 

postupu s dotazy na případnou aktualizaci – Bc. H.Kuzníková (SMO), J. Prokopec (Policie ČR). Byly 

aktualizovány kontaktní údaje k Plánu postupu.  

ad 3.) a.) Členové a přítomní hosté byli informováni o přijetí V. Komunitního plánu zastupitelstvem 

města a bylo jim poděkováno za zapojení se do jeho zpracování. 

 b.) Proběhlo hlasování o změně člena za organizaci CENTROM z.s. – členkou se stala Mgr. 

Seidlová Nikola – 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Dále Arka CZ, z.s. požádala manažerku o 

změnu stálého zástupu na Petra Dvořáka – taktéž členy akceptováno.  
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 c.) dotační řízení SMO – termín pro příjem žádostí je 22.10.-2.11.2018. Semináře nejsou 

v plánu, pokud někdo bude mít nějaký dotaz, může se obrátit kontaktní osoby za jednotlivé dotační 

tituly. 

 d.) Katalog sociálních služeb – organizace budou vyzývány k jejich vyzvednutí na MMO, je to 

materiál určený pro pracovníky. 

 e.) Info o dotačních řízeních - dotační řízení na MSK – prostředky z kapitoly 313 MPSV  

– 15.10.- 5.11.2018, MSK – možnost návratných půjček z Fondu sociálních služeb – 1.-8.10.2018, Úřad 

vlády – Prevence sociálního vyloučení a podpora komunitní práce – do 19.10.2018 

 f.) Organizační záležitosti: - vánoční setkání 4.12.2018 od 15.00 hod 

                                              - listopadové setkání 8.11.2018 v prostorách MMO 

                                             - říjnové setkání 18.10.2018 na DCHOO, Horizont, Holvekova ulice 

 g.) Monitorování projektů – připomenuto monitorování projektů a zasílání zpětných vazeb. 

Dosud jsou výstupy ze 14 projektů, celkem je jich 28. Do konce září, poloviny října bychom to měli mít 

hotové. 

 h.) Manažerkou nabídnuta možnost pozvat na další pracovní skupiny zástupce projektu Bydlení 

realizovaného městem Ostrava ohledně seznámení s dosavadními výstupy – členové pracovní 

skupiny mají zájem  - manažerka s kontaktní osobou zajistí. 

Ad 4.) Spolupráce PS RE A PS PK – 

a.) V.KP - v naší pracovní skupině je cíl a opatření ohledně komunitní práce. Finanční 

prostředky však budou z Prevence kriminality. 

b.) Je možno zajistit mentora pro komunitní práci. Mentor by byl z OU – zjišťování zájmu  

- zájem mají 3 organizace – CENTROM, z.s., Vzájemné soužití o.p.s. a Diecézní charita 

ostravsko-opavská. Bude domluveno setkání se zástupci těchto organizací a zástupci 

Prevence kriminality, kde bude diskutována představa mentoringu. 

c.) Velkou část opatření, které řeší organizace v naší pracovní skupině, je možno 

dohledat i v pracovní skupině Prevence kriminality. Aktivity je možno směřovat v rámci 

dotačního řízení i na cíle a opatření této pracovní skupiny 

ad 5.) Informace z organizací 

MMO – v červnu skončila platnost Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018. 

Dne 25.10.2018 proběhne prezentace výstupů z vyhodnocení strategického plánu – pozvánky budou 

zasílány. ASZ bude pokračovat ve spolupráci v Ostravě. 

Armáda spásy – terénní program poskytuje v bytech, které spravuje. Byty mají v Zábřehu, MOaP a v 

Porubě. Nyní dostávají byty od Residomo na Cihelní ulici. 
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Vzájemné soužití – k 1.1.2019 dojde ke spojení terénních programů pod jeden, 21.9.2018 na Hrušově 

komunitní akce Sportem proti drogám. NZDM KC Hrušov bude rádo za jakékoli dary ve formě 

nábytku, vybavení a dalších věcí, které mají členové doma jako nepotřebné (budou využity pro 

potřeby služby NZDM). 

DCHOO – 25.9.2018 ve 13.00 hod tisková konference na pobočce Šance domova – pozvánky budou 

rozesílány, 10.10.2018 ve 14.00 hod slavnostní otevření rozšířeného a rekonstruovaného NZDM na 

Holvekově ulici, 16 let Vesničky souřití – proběhne komorní oslava pro obyvatele (22 rodin je 

původních) 

S.T.O.P. – přestěhovali se do Zábřehu na ulici Bastlova 9, chtějí rozšířit terénní poskytování 

doučování. 

MOP – romský poradce od srpna spadá pod OSPOD, sídlí na radnici na nám. E. Beneše. 

Bílý nosorožec – na konci srpna proběhl na Bedřišce architektonický workshop, 25.9.2018 od 9.00 

proběhne prezentace výstupů z tohoto workshopu Pro zachování Bedřišky - na včerejším 

zastupitelstvu bylo odhlasováno zachování Bedřišky. Od 2. října začne být poskytována SAS na 

Čujkovově 29 – Centrum pro rodinu a dítě. 

CSSO – zástupce přednesl pozitivní zpětné ohlasy na víkendové pobyty rodin realizované v rámci 

projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava“.  

CENTROM – od 1.8.2018 nový ředitel – p. Houdek, nová sociální pracovnice – metodik – Nikola 

Seidlová a probíhají další personální změny. L. Poláčková informovala o přípravném kurzu pro ty, kteří 

chtějí jít studovat na VŠ – do konce roku posílat kontakty Lídě P., pak by měla příprava začít na 

základě individuálních možností zájemců. 

Don Bosco – probíhají dále aktivity na ubytovnách Soiva a na ul. Cihelní, pozitivní ohlasy na letní 

aktivity v Hodoňovicích, dobrá spolupráce se sestrami matky Terezy 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE  – od 1. čtvrtletí 2019 dojde k rozšíření služby NZDM i na Jílovou (vyjednáno 

na SMO i na MSK) – dosud aktivita, ale vzhledem k množství klientů nutnost služby. 

 

 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 

 

 


