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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: 21.6.2018 8.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: IBC, Nemocniční 11, Ostrava 

PROGRAM 

 

1. Červencové setkání s p. Kupkou 

2. Různé 

3. Informace z organizací 

 

 

ad.1.) a.) úvodem manažerka přivítala všechny přítomné a poděkovala zástupci Městské policie za 

možnost sejít se v jejich prostorech na dnešním jednání 

b.) 12.72018od 9.00 – 11.00 setkání s p. Kupkou nad tématem kdo bydlí v SVL, místnost 406, 

Magistrát města Ostravy. Na toto setkání je možno s sebou vzít i nějaké kolegy z organizace 

 
 
Ad 2.) Různé –  
 

a.) Organizační záležitosti – došlo k hlasování o změně členů a stálých zástupů organizací 
v pracovní skupině – členem byl hlasy všech  přítomných (viz. prezenční listina) přijat p. 
Tomáš Polák za CSS, jako stálý zástup za Arku byla všemi přítomnými hlasy přijata p. Martina 
Čaputová. 

b.) Předány informace ohledně možnosti prezentace činností služeb organizací, které podporují 
osoby s nízkými příjmy při setkání s veřejností ve dnech 17.-18.6.2018, které pořádalo EAPN. 
Zpětná vazba – organizace moc nereagovaly, protože informace přišly na poslední chvíli, 
možnost využilo pouze Vzájemné soužití 
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c.) Informace o vyhlášení výzvy č. 82 – IROP na Rozvoj sociálních služeb v SVL. Workshop k 
přípravě projektových žádostí v proběhne dne 10.7. 2018 v 9:30 v sídle Agentury pro sociální 
začleňování v Ostravě. 

d.) Poděkování za Souhlasy se zpracováním osobních údajů 
e.) Letní neformální setkání členů pracovní skupiny se uskuteční 27.8.2018 od 15.00 hod v Don 

Boscu na ulici Vítkovická 28. V průběhu srpna přijde od manažerky mail ohledně potvrzení 
své účasti. 

f.) další pravidelné setkání se uskuteční 20.9.2018 od 8.30 ve Vzájemném soužití – místo bude 
upřesněno v pozvánce. 

 
 
 
Ad 3.) Informace z organizací 

a.) SMO – Na podzim by měla být vyhlášena poslední výzva z OPZ (č. 88), do které by mohli 
přihlásit organizace z oblastí, kde není KPSVL, tedy i z Ostravy. Řídícím výborem byla schválen 
Koncepce rodinné politiky, na podzim by měla být schvalována v zastupitelstvu. Spolupráce 
s ASZ – provádí se revize Strategického plánu sociálního začleňování v Ostravě, který by měl 
být rovněž na programu schvalování na podzim v zastupitelstvu. 

b.) Koordinátor pro sociální začleňování SMO – v Galerii Plato proběhl workshop na téma romská 
kuchyně – pozitivní způsob, jak tupit ostré hrany mezi Romy a neromy, akce ve spolupráci 
s Galerií Plato realizovalo Vzájemné soužití. Projekt na sociální bydlení – v projektu zapojeno 
75 bytů, na základě evaluace – stanovena kritéria úspěšnosti – na základě nich je projekt na 
cca 90% úspěšný. Projekt byl přihlášen do soutěže – postoupil mezi 5 nejlepších v rámci celé 
Evropy. Info – Michálkovice vyhlásili OOP na ulici Čs. Armády – v platnosti by mělo být od 6. 
nebo 9.7.2018 (jedná se o první OOP vyhlášenou v Ostravě) 

c.) Společně – Jekhetane – 22.6.2018 od 14.00 na nám. Sv. Čecha pořádají festiválek 
Vzájemného porozumění. Všichni zváni. Aktivity na ulici Jílová – v měsíci květnu využilo 
aktivity cca 90 – 100 dětí, z čehož vyplývá vysoká potřebnost. Aktivity jsou otevřeny 4 x týdně 
od 14.00 – 17.00, jedná se o volnočasové aktivity pro děti a mládež 

d.) Městská Policie Ostrava –  Je možné si rezervovat dopravní hřiště na Orebitské - 
http://mpostrava.cz/prevence/verejnost/197-detske-dopravni-hriste-pro-verejnost 
Dále je možnost objednat besedu http://mpostrava.cz/prevence/besedy-pro-zaky  

e.) AS – připravují na léto příměstské tábory 
f.) Vzájemné soužití – ve Vzájemné soužití jsou dvě služby Terénní programy – jedna Helpale 

působí na území Slezské Ostravy (Hrušov a Muglinov, Liščina a Zárubek) a druhá Pomocná 
ruka (ve spolupráci se SMO definovala oblasti svého působení na základě potřebnosti) – 
přední Přívoz (Jirská osada), Mariánské Hory, Vítkovice, Jih. Vzájemné soužití na základě 
vyjednávání s Městským obvodem Ostrava  - Jih začalo vyhledávat vhodné prostory a 
vyjednávat o možnosti vzniku potřebné služby NZDM na Jihu se SMO a MSK. Dále informace 
k ubytovně Žákovská  - ubytovna se bude rekonstruovat, majitel v ní chce udělat bytové 
jednotky. 

g.) Don Bosco – přes celé léto pořádají tábory, také pro rodiče s dětmi, 2 x týdně působí na 
SOIVě, zapojili se do festivalu Colours of Ostrava – v areálu Don Bosca bude výstava 

h.) Sl. Ova – L. Koky – zaznamenává větší výskyt domácího násilí, které chtějí ženy ohlašovat na 
PČR 

http://mpostrava.cz/prevence/verejnost/197-detske-dopravni-hriste-pro-verejnost
http://mpostrava.cz/prevence/besedy-pro-zaky
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i.) Bílý nosorožec – pokračuje boj za Bedřišku – včera byly na zastupitelstvu města, v průběhu 
léta bude pořádán stavební workshop, jehož výstupem by byla Koncepce Bedřišky jako 
protinávrh k návrhu městského obvodu Ostrava – MH. Aktivity na ubytovnách – zatím 

provozují na Výstavní 4 x týdně od 14-17 hodin, na Čujkovově zatím ne, protože nejsou 
vhodné prostory (byly vytopeny). Od pátku 15.6.2018 je nová ředitelka – Markéta 
Horáková, která pracuje v CSS. Správní rada rozhodla o spojení sociálních služeb s CSS  - od 
podzimu by měl Bílý nosorožec zaniknout a postupně vše převzít CSS. 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 

 


