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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: 21.3.2019, 8.30 – 11.00 

MÍSTO KONÁNÍ: DCHOO, Vesnička soužití, Betonářská 12, Slezská 

Ostrava 

 

PROGRAM 

 
1. Různé  
2. Informace z organizací 

 
 

 

Ad.1.)  

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

přípravu prostorů pro setkání. 

b.) Informace ohledně karet aktivit sociálních služeb pro obyvatele  

Opatření 1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel 
Aktivita 1.1.1 Navýšit kapacitu terénních programů – realizátor 1 organizace, navýšení 
úvazků o 3,2  (VS) 
- Dle V.KP by výstupy mohly být naplněny (navýšení o 3,5 úvazku) 
Aktivita 1.1.2 Navýšit kapacitu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve vyloučených 
lokalitách – realizátor 2 organizace, počet nově vzniklých středisek 2, počet uživatelů 80 
(S-J,VS) 
- Dle V.KP by výstupy mohly být naplněny 

 zdravotních služeb v SVL 
Opatření 2.1 Vytvářet podmínky pro udržení doprovodných aktivit v oblasti zdraví 
Aktivita 2.1.1 Rozvíjet spolupráci aktérů k zabezpečení dostupnosti zdravotních služeb 
v SVL – 1 organizace, počet jednání se zainteresovanými – 20, další výstupy nebudou 
realizovány, projekt končí v prosinci 2019, nebude pokračovat (Centrom) 
- Dle V.KP problémy s naplněností výstupů – 4 návrhy spolupráce a 12 

zprostředkovaných praxí zdravotník v SVL 
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Opatření 3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi 
stupni vzdělávání ve spolupráci s rodinou 
Aktivita 3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky - předškolní 
příprava – 3 organizace, 145 zapojených dětí, 75 zapojených rodičů (Don Bosco, S-J, VS) 
- Dle V.KP výstupy by mohly být naplněny (počet dětí předškolního věku zapojených do 

aktivit, počet rodičů zapojených do aktivit) 
Aktivita 3.1.2 Rozšiřovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními 
školami – realizátor 6 organizací, počet aktivit 25, počet jednání v oblasti vzdělávání 7 
(Centrom, CSS,Don Bosco, S-J, STOP, VS) 
- Dle V.KP by výstupy mohly být naplněny (počet programů mimo školní přípravy, počet 

společných jednání pro další rozvoj spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání a výměnu 
informací) 

Aktivita 3.1.3 Usnadnit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému 
vzdělávání po ukončení základní školy realizátor 5 organizací, počet aktivit 56, počet 
žádostí o stipendia 53 (CSS, Don Bosco, POOLP, S-J, VS) 
- Dle V.KP by výstupy mohly být naplněny (počet realizovaných aktivit, počet podaných 

žádostí o stipendia či jinou formu podpory) 
učených lokali 

Opatření 4.1Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem 
v sociálně vyloučených lokalitách 
Aktivita 4.1.1 Podporovat komunitní akce s cílem aktivizace občanů SVL k řešení 
problémů v lokalitách – realizátor 2 organizace, počet skupinových setkání 62, počet 
komunitních akcí 22 (DCHOO, VS) 
- Dle V.KP by výstupy mohly být naplněny (100 skupinových setkání, 20 komunitních 

akcí) 
 

c.) Poděkování za spolupráci, za reagování na podněty a úpravy, po jednání PS RE úprava 

některých karet aktivit s přítomnými. V příštím týdnu budou karty aktivit zaslány 

koordinátorce KP – úkol manažer PS RE 

d.) Zářijové setkání – přesunutí termínu z důvodu školení manažerů – v září pracovní 

skupiny zasedne  12.9.2019, místo – Magistrát města Ostravy – kontaktní osobu prosím o 

zamluvení místnosti. Pokud nebude možné, nabídla STOPka své prostory – do příštího 

jednání vyjasnit. 

e.) Při diskusi vzešel problém spalniček – požádali jsme Lucku Š., zda by zkusila na SMO 

zjistit, jestli je možnost nějaké mimořádné dotace na zaplacení zjištění protilátek a 

případné očkování, případně pak na MSk nebo ÚV. Na základě této prosby bylo 

domluveno, že do 28.3.2019 zašlou organizace, které by měly zájem, počet pracovníků, 

u kterých by to bylo potřeba – na mail manažerky PS luciemastna@seznam.cz. 

Podklady budou poskytnuty Lucce Š. pro jednání. 

f.) Pracovní tým diskutoval nad novým manuálem ukazatelů zaslaným ze SMO – načítání 

intervencí. Manažerka zašle dotaz, jak je to s načítáním intervencí na SMO – jestli se 

načítají nebo ne. Odpověď pak rozešle do pracovní skupiny. 

g.) Proběhlo hlasování o novém členu pracovní skupiny – za CSS byla odhlasována Irena 

Štulíková – pro 12 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 

h.) Další setkání 18.4.2019, Společně – Jekhetane, NZDM Jílová, Ostrava – Přívoz. 
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Ad 2.) Informace z organizací 

 a.) Městská policie Ostrava – počet asistentů prevence kriminality 10 do září 2019, pak 6 ve stavu 

MěP, u dalších 4 se uvidí. Zájem o práci jako asistent prevence kriminality nebo u Městské policie – 

odkazují na ně, ale stává se, že zájemci pak přestanou mít zájem, nedostaví se na domluvený termín 

b.) Vzájemné soužití – v lokalitách budou probíhat oslavy Dne Romů – pozvánky na SMO budou 

zaslány. Na Riegrově se objevily spalničky. Spolupráce s KHS ohledně spalniček. V Terénních 

programech hledají pracovníka v soc.službách. 

c.) POOLP – hledají sociálního pracovníka do Terénních programů 

d.) Don Bosco – informace o tom, že se na SOIVě netopí, podle majitele problém s kotelnou. 

e.) AS – NZDM prošlo inspekcí kvality. Jsou ochotni sdílet zkušenosti, zájemci obrátit se na NZDM a 

domluvit setkání 

f.) DCHOO – představena nová vedoucí Šance domova Šimerdová Lenka, Kunčičky – problém 

spalniček – také spolupracují s KHS. 

g.) Lucka Š. – 6.4.2019 velká oslava Dne Romů na nám. Sv. Čecha – pořádá Hnutí romských studentů 

ve spolupráci s Asociací romských podnikatelů a spolků, 6.4.209 MISS ROMA v hotelu Clairon, pořádá 

J.Stojka 

 - spalničky – počet případů v MSK 51, z toho převážná většina v Ostravě a u dospělých 

 - Poruba – počet ukončených smluv ke konci února 21 

 - Bedřiška – do 19.4.2019 by měla být vypracxovaná Analýze technického stavu domů, pak se 

uvidí, co dál 

 - ve Vítkovicích vyhlášen záměr vyhlásit OOP („bezdoplatková zóna“) v oblasti Zengrova, 

Tavičská a okolí. Středočeský kraj zrušil OOP v kladně, které bylo vyhlášeno na celé město – Lucka Š. 

rozešle odůvodnění 

 - za Ostravu byla zaslána Zpráva o stavu romské menšiny, vzhledem k nedostatku času nebyli 

osloveny organizace ani instituce, vycházela z informací, které načerpala za loňský rok 

 - 18. a 19.4.2019 bude probíhat sčítání lidí bez domova v Ostravě , které budou provádět sociální 

pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

- domy na Božkově ulici  - DCHOO vstoupila v jednání s majitelem ohledně odkupu těchto 

domů 

 - předání informací o tom, že se domlouvají děti a mládež z různých lokalit na bitky a natáčejí 

si to, tyto záběry pak umísťují na facebook. Pokud zaznamenáte tento jev, Lucka Š. prosí o předání 

informací. Jedná s o nový fenomén 
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i.) CSS – nový zástupce v pracovní skupině – Irena Štulíková. Pokud bude i změna ve stálém 

zástupu, bude sděleno na některém příštím jednání. Předala informace o tom, jak fungují 

– služba SAS na Jihu (mají k dispozici prostory pro aktivity s dětmi v bývalém Rodinném 

centru naproti ubytovny Čujkovova, pak také prostory v domě za těmito prostory), dále 

pokračují aktivity na ubytovně Výstavní a v Komunitním centru Bedřiška 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

 


