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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: 21.2.2019, 8.30 – 11.00 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrom, z.s., Sirotčí 45, Ostrava - Vítkovice 

 

PROGRAM 

 

1. Představení projektu z Paktu zaměstnanosti a možnosti spolupráce s NNO 
2. Různé  
3. Informace z organizací 

 
 

 

Ad.1.)  

a.) úvodem manažerka přivítala všechny přítomné, poděkovala zástupcům Centromu za 

přípravu prostorů pro setkání. 

b.) hostem setkání byla Mgr. Jiřina Chlebková , která představila projekt Tranzitní místa 

v sociálních podnicích v MSK. Jedná se o projekt na zaměstnávání osob, které mají 

kumulaci problémů, které jim znesnadňují uplatnění na trhu práce (např. dlouhodobá 

nezaměstnanost, zadluženost, exekuce apod.). Zapojený jedinec je od počátku zapojení 

zaměstnán přímo v sociálním podniku (neprochází žádnými kurzy, vzděláváním). Na 

začátku je jedince zaměstnán v nekolidujícím zaměstnání na DPČ (je veden stále 

v evidenci ÚP – pobírá maximálně 6.675,- Kč), pak může přejít do pracovního poměru 

v sociálním podniku na dobu 9 měsíců. Po 12 měsících podpory pak posun – hledání 

pracovního místa na volném trhu práce. Do projektu se zapojily 4 sociální podniky, 

v jednom běhu možno umístit až 30 zájemců. Jedná se o jednoduché manuální práce. 

V květnu bude probíhat nový nábor. Na území města Ostravy spolupracují 3 sociální 

podniky. Pokud je zájem u některého z klientů, tak je možno kontaktovat Mgr. Jiřinu 
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Chlebkovou, tel. 605 383 420, jchlebkova@mspakt.cz nebo Pakt zaměstnanosti -Výstavní 

8, Ostrava.  

Ad 2.)  

a.) Hodnocení 2018 – poděkování za zaslání podkladů do organizací. Hodnocení je přílohou 

tohoto zápisu. 

b.) Karty aktivit – připomenutí – zaslání do 22.2.2019 na mail luciemastna@seznam.cz nebo 

jabrlova@ostrava.cz. Pokud někdo nestíhá – kontaktovat manažerku pracovní skupiny a 

domluví se individuálně řešení. Pokud někdo s vyplňováním problémy, kontaktovat 

manažerku nebo kontaktní osobu – jsou k dispozici pro vysvětlení. 

c.) Komunitní plán v tištěné podobě – pokud je zájem do organizací (1-2 ks), kontaktovat Janu 

Abrlovou (kontaktní osobu) a domluvit se s ní, kdy by se mohlo pro výtisky přijít k ní do 

kanceláře. 

d.) Výsledky dotačního řízení v oblasti sociální péče na adrese http://dotace.ostrava.cz/ 

e.) Další setkání 21.3.2019 v 8.30 DCHOO, Vesnička soužití, Betonářská ulice, Ostrava. 

Ad 3.)  

a.) Vzájemné soužití – informace o spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí ohledně řešení a 

preventivních činností v souvislosti se spalničkami. 

b.) 11.4.2019 další setkání Dluhové platformy Ostrava – pozvánka ještě přijde. 

c.) Koordinátor sociálního začleňování – informace o APK – v současné době je jich 10, od října 

minimálně 6 již pod Městskou policií. Bedřiška – v současnosti jsou smlouvy prodlužovány na 

4 měsíce, čeká se na technickou zprávu z města, která byla zadána. Poruba – Residomo 

dosud neprodloužilo 22 nájemních smluv, v pondělí se v prostorách Společně-Jekhetane 

uskuteční setkání ohledně této situace. Informace o tom, že některé obvody (O-Jih, Vítkovice) 

uvažují o vyhlášení bezdoplatkových zón.   

d.) AS – služba NZDM aktuálně prochází inspekcí. Prevence bezdomovství má pobočku na Cihelní 

83. 

e.) POOLP – pro pracovníky Slezské Ostravy budou realizovat školení „Od složenky k exekuci“, 

setkávají se stále s podomním prodejem a s velkým výskytem absence ve škole (ať již 

omluvené nebo neomluvené) 

f.) Centrom – řeší provozní záležitosti (aktualizace standardů kvality sociálních služeb a metodik) 

g.) STOP – doučování pro I. a II. stupeň v sídle  - mají kapacity, doučování v rodinách – pokud 

potřeba, obrátit se přímo na ně. Zaznamenávají nárůst počtu dětí, kteří využívají doučování. 

h.) Don Bosco – pokračují v aktivitách na SOIVĚ, jsou tam každý den po určitou dobu. 
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i.) DCHOO – v březnu bude z důvodů rekonstrukce domu, kde sídlí Poradna v Michálkovicích, 

tato poradna zavřená. Šance domova – od 1.3.2019 nová vedoucí 

j.) Společně -Jekhetane – vzhledem k novelizaci insolvenčního zákona očekávají zvýšený zájem o 

insolvence. Prostory na Jílové (nové NZDM) postupně vybavují, okamžitá kapacita bude 40 

dětí. Na fakultativní činnosti NZDM žádali pro letošní rok dotaci z MŠMT (např. taneční, 

fotbal) 

k.) Potravinová banka Ostrava – 2. nejproduktivnější banka v ČR (za loňský rok přerozdělili cca 

600 tun potravin). Uvažují o vytvoření výdejního místa, kdy by přímo vydávali potraviny i 

jednotlivcům, nejen přes organizace jako dosud. 

  

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová – kontaktní osoba 

 


