
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 21.05.2020,  08:30 – 11:30 

MÍSTO KONÁNÍ: Armáda spásy v ČR, z.s., Palackého 25, Ostrava - P řívoz  

 

PROGRAM 

1. Různé. 

2. Info z organizací. 

 

Ad 1.) Různé. 

a) Manažerka přivítala přítomné po nečekané nucené pauze, poděkovala pracovníkům Armády 

spásy za přípravu prostorů k setkání.  

b) Pracovní skupina informována o novém koordinátorovi komunitního plánování od 

března 2020 -  Mgr. Štěpán Vozárik. 

c) Od června 2020 dochází v naší pracovní skupině ke změně kontaktní osoby – namísto Bc. Jany 

Abrlové, DiS. bude nově kontaktní osobou Mgr. Lucie Škvaridlová. Děkujeme Janě za 

spolupráci.  

d) Došlo k hlasování o změně ve členství u Armády spásy – Prevence bezdomovectví. 

Odhlasováno:  

- členem pracovní skupiny RE je Bc. Burešová Denisa,  

- stálým zástupem Jana Kaľavská, DiS.  

Pro 13 přítomných, proti 0, zdržel se 0. Změna odhlasována. 

 

Ad 2.) Info z organizací.  

a) Dnešní jednání bylo věnováno předávání zkušeností s poskytováním služeb a aktivit v období 

nouzového stavu. Všechny organizace služby poskytovaly v rámci svých možností. Mnohé 

služby byly poskytovány v modifikované podobě, za zpřísněných hygienických podmínek. 

Zpočátku organizace využívaly pro komunikaci s klienty facebook, messenger, e-mail, telefon. 

Zaměstnanci organizací se věnovali šití roušek, jejich distribuci a osvětě v lokalitách, kde 

pracují. Hodně času a sil věnovali zajištění potřebných ochranných pomůcek pro pracovníky. 

Od dubna pak některé organizace začaly pracovat přímo v lokalitách, přímo s klienty, 

poskytovali potravinovou a materiální pomoc potřebným, služby a aktivity byly realizovány 



 

 

tak, aby byly v co nejvyšší možné míře přímo s klienty. Velkým problémem napříč 

organizacemi, je školní příprava dětí v domácím prostředí - potřeba komunikace se školami a 

dětmi, které nemohly a nemohou školu navštěvovat, doučování, plnění zadaných úkolů. 

Mnohé organizace, které měly z nařízení služby zavřené, vypomáhaly v pobytových službách 

svých domovských organizací nebo u spolupracujících organizací (např. azylové domy, domy 

pro seniory, dětský domov Na Vizině apod.). V současné chvíli již všechny organizace, jejichž 

zástupci byli na setkání, poskytují služby a aktivity, které byly poskytovány před nouzovým 

stavem, a to nejen uvnitř (v rámci možností vzhledem k hygienickým doporučením), ale i 

venku. 

b) DCHOO služba OSP – v březnu 2020 byla zrušena pobočka v Michálkovicích a otevřena 

pobočka na území MOb Ostrava-Jih (Čujkovova 21). 

c) CENTROM z.s. – doporučení pro ostatní členy PS – možnost využít online vzdělávání 

(bezplatné) prostřednictvím detivdoprave.cz, ibesip.cz.  

d) S.T.O.P. z.s. – potýkali se s tím, že nejsou ani sociální službou ani školským či zdravotnickým 

zařízením – neměli tedy žádné přesné informace pro typ aktivity, který poskytují. Postupovali 

tedy podobně jako ostatní organizace – komunikace s dětmi zejména prostřednictvím 

různých platforem skrze internet (messenger, fb…) a telefon. Zároveň jsou připraveni 

doučovat děti přes letní prázdniny – letáček k dispozici v příloze zápisu.  

e) Městská policie Ostrava – spolupráce s organizací ADRA – zajištění nákupů pro seniory a 

osoby v karanténě.  

f) „úřady“ – MMO, ÚMOb Vítkovice, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz – v současné době jsou 

již otevřeny pro veřejnost v obvyklých časech, je vždy lepší se dopředu telefonicky objednat. 

Nejaktuálnější informace jsou na jednotlivých webových stránkách.  

g) MMO (odbor SVZ) – v době nouzového stavu zajišťoval distribuci OPP (roušky, štíty atd.), 

řešena problematika repatriace Romů zj. z UK, zajištění objektu pro osoby bez přístřeší 

s nařízenou karanténou. Vytvořen informační rozcestník ke koronaviru - zde.  

 

 

DALŠÍ SETKÁNÍ 

Termín: 18.06.2020 8:30 

Místo: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM KC Hrušov, Žižkova 27/7, Slezská Ostrava 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

                Bc. Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 

  

 

 


