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Zápis z jednání pracovní skupiny Romské etnikum 

Datum:   21.9.2017 
Místo konání: DCHOO – Vesnička soužití, Betonářská 790/12, Slezská Ostrava  
Přítomni:    viz prezenční listina 

 

PROGRAM 
 

1. Informace z manažerského týmu – potřeba volby manažera v pracovních skupinách 

2. Monitoringy projektů – současný stav, možné změny v manuálu 

3. Informace z organizací 

 

1. Potřeba volby nového manažera nebo potvrzení stávajícího  - příští setkání 
pracovní skupiny (19.10.2017) proběhne volba nového manažera PS RE a to z důvodu 
tvorby nového komunitního plánu. Dle jednacího řádu je volební období manažera 
spojeno s tvorbou komunitního plánu. Nyní se bude začínat pracovat na tvorbě nového 
KP. Stávající manažerka se bude ucházet o potvrzení svého mandátu. Proto prosím 
všechny členy nebo jejich stálé zástupy o účast na příštím setkání. 

Úkol:  
Návrhy na kandidáta zasílat do 13.10.2017 kontaktní osobě (jsvobodova@ostrava.cz). 

 

2. Monitorování projektů – dle našeho manuálu k monitorování je potřeba zmonitorovat 
podpořené projekty 2 x.  Z dosavadních zkušeností vyplývá, že toto z různých příčin není 
možné dodržet (mnoho práce, absence odpovědného pracovníka apod.). Proto bylo 
rozhodnuto o revizi monitorování projektů v PS RE – monitorování proběhne 1 x ročně, 
projekty k monitorování budou přidělovány losem. Změna v monitorování je platná 
od této pracovní skupiny, tzn. že ti, co ještě nebyli monitorovat, tak již monitorovat 
nemusí kromě dvou projektů, z nichž ještě nemáme žádnou monitorovací zprávu. 
Konkrétně se jedná o Vzájemné soužití – Terénní programy a DCHOO Šance domova.  
Vzájemné soužití půjde monitorovat zástupce organizace S.T.O.P, projekt DCHOO pak 
zástupce z organizace Společně-Jekhetane. 

Úkol: 
Manažerka opraví zpracovaný manuál k monitorování. Aktualizovaný manuál bude zaslán 
jako příloha zápisu. 
 

3. Přijetí nových členů do PS RE  

a.) Novým členem PS RE za Pomocnou ruku Vzájemné soužití byla přijata Erika Pačková 
– pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 
b.) Stálým zástupem člena PS RE Miroslava Hodečka (místo paní Mrhálkové) byla přijata 
Zuzana Plačková – 15 pro, proti 0, zdržel se hlasování 0 
c.) Hlasováno proběhlo v době, kdy bylo přítomno 15 členů nebo stálých zástupů 
s hlasovacím právem 

mailto:jsvobodova@ostrava.cz


 

 
 

2/3 

 

4. Info z organizací 

a.) Je vyhlášeno výběrové řízení na pozici asistenta prevence kriminality u Městské 
policie, bližší informace vč. kontaktů a formulářů na webových stránkách Městské policie 
Ostrava -  http://www.mpostrava.cz/WebForms/Stranky/Detail.aspx?Id=1295&pg=Default, 
prosíme o šíření informace, výběrové řízení je vyhlášeno do 16.10.2017. 

b.) AS – NZDM výměna prostorů s Jekhetane v Přívoze, fungují 5 x týdně, prostory 
upravují za provozu; Prevence bezdomovství - od dubna 2017 funguje další pracoviště 
Prevence bezdomovectví AS na Jihu (Volgogradská 2464/16), provozní doba po, út, čt 
odpoledne a pá (terén, jednání jen po domluvě), kancelář: stř. 7.30-11.30 a12.30-17.00; čt 
7.30 - 11.30. Pracoviště bylo původně zamýšleno pro oblast Ostravy-Jihu, ale došlo  
ke změně situace (byty v této lokalitě jsou velmi málo), kdy získávají byty v celé Ově, 
zejména v Porubě a Mar. Horách. Zatím ještě nemají naplněnou kapacitu, přijímají nové 
žádosti, lidé mohou přicházet žádat o byty.  

c.) DCHOO – středisko Horizont – v NZDM nárůst počtu klientů oproti prázdninovým 
měsícům; Vesnička soužití – oslavila 19.9.2017 15. let, k vidění výstava fotografií 
v prostorách Vesničky soužití 

d.) Don Bosco – 20.9.2017 se uskutečnilo jednání na městském úřadě O-Jih ohledně 
situace na ubytovně SOIVA – Don Bosco zde zajišťuje nabídku volnočasových aktivit pro 
děti od 3 – 15 let, a to jak na samotné ubytovně, tak se snaží, aby děti využívaly aktivity 
v jejich středisku. Dále na ubytovně působí SAS Vzájemného soužití – Hnízdo, jednalo se  
i o možnosti zajištění aktivit pro děti a mládež od 15 let – Vzájemné soužití vyjedná 
možnost rozšíření stávajícího NZDM. Zástupci O-Jih vyslovili potřebnost působení  
na SOIVĚ, rovněž se vyslovila pro možnost realizace komunitní práce na této ubytovně, 
neboť zapojování obyvatel do zvelebování svého okolí a zkvalitňování života 
prostřednictvím společné práce má smysl. 

e.) Společně – Jekhetane – NZDM přestěhována (výměna s AS), provoz služby je dle 
provozní doby, úpravy se dělají za provozu služby; Obědy do škol – zvýšený zájem  
o využívání této možnosti, kapacita je již ale naplněna; Potravinová pomoc – potřeba 
schůzky mezi zainteresovanými subjekty projektu OPZ trvá - prosíme o zorganizování této 
schůzky. 

f.) Projekt MPSV „Síťování služeb“ – účastní se jako hosté naší PS, přítomné zástupkyně 
poděkovaly skupině za umožnění účasti na jednáních a získávání informací, informace 
mají také od jednotlivých orgánů SPOD, nyní sbírají podněty z neziskových organizací, 
začínají komunikovat i s jinými resorty (školství, zdravotnictví). 

g.) CSS – k 30.6.2017 vrátili objekt na Sokolské ulici, všichni nájemníci získali jinou formu 
bydlení, nové kanceláře mají na Bohumínské 50, na Cihelní 83 mají pronajato 6 bytových 
jednotek, které jsou obsazeny obyvateli ze Sokolské; realizují projektu z OPZ – akreditovali 
se jako organizace zajišťující oddlužení (podobně jako Společně-Jekhetane a DCHOO 
Poradenské středisko), informace viz příloha. 

h.) obvod MOaP – ul. Jirská, dům č. 24 – problém prodeje a distribuce drog – informace 
předána zástupci PČR 

i.) Vzájemné soužití – problém šikany ve Vítkovicích (ul. Zengrova, Tavičská, Erbenova), 
problém šikany rovněž v Radvanicích na Trnkovci a v Kunčičkách – informace předat  
na příslušných MdT – potřeba práce s rodinou ohledně nahlášení takových případů na 
PČR, jinak nemohou příslušné orgány ve věci jednat; Hrušov – nové prostory pro NZDM 
na Žižkově ulici přímo v lokalitě – nyní se připravují; v pátek 22.9.2017 tradiční akce  
na Pláničkově ulici – STOP DROGÁM – zvou, do odborného poradenství hledají právníka 
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na celý úvazek (nyní na částečný), rovněž do NZDM hledají pracovníka v sociálních 
službách. 

j.) S.T.O.P. – probíhá doučování – volné kapacity v doučování dětí z 2. stupně (probíhá 
v prostorách organizace), poptávka po doučování dětí na 1. stupni převyšuje nabídku 
(málo dobrovolníků). 

Úkol: 
Manažerka zjistí bližší info k individuálnímu doučování dětí studenty OU Pedagogické 
fakultě (prý je celé oddělení doučování) a předá informace členům PS RE 

k.) Bílý nosorožec – realizují projekt OPZ  zaměřený na sekundární prevenci pro mládež 
v péči sociálních kurátorů od 15 – 18 let - základní informace o projektu „Odvaha ke 
změně“ (SMO – Magistrát je partnerem) jsou k dispozici na stránkách sociálního 
začleňování Ostrava - http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-kriminality/partner-
projektu/; dále museli ukončit předškolní vzdělávání – nebylo podpořeno z REF 

l.) POOLP – od července mají k dispozici právníka na 4 dny v týdnu (objednávání přes 
pracovníky POOLP), na ubytovně SOIVA mají již jen 3 rodiny, podněty od klientů -  
zaznamenávají tendenci Residomo sestěhovávat klienty do Kunčiček (podobná reakce 
také z DCHOO), zaznamenali problém na Červeném kříži s majitelkou domů ohledně 
stěhování a vystěhovávání nájemníků (monitorují situaci ohledně výše nájmu a jeho 
platby). 

m.) Centrom – projekt „Zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách“ běží, 
problém s nedostatkem dětských lékařů, jinak organizace personálně stabilizována, fungují  
oba NZDM ve Vítkovicích i Radvanicích 

n.) Informace k vyhlášení lokalit/oblastí se zvýšeným výskytem sociálně negativních jevů  
v Ostravě – žádosti podávají a projednávají městské obvody v přenesené působnosti (tzn., 
nepodávají na SMO – Magistrát), návrhy takových oblastí daného obvodu jsou vyvěšeny 
na úřední desce (po dobu 30 dnů), a v této lhůtě dotčené osoby a majitelé nemovitostí 
mohou vznášet připomínky. V Ostravě byly oblasti se zvýšeným výskytem sociálně 
negativních jevů vyhlášeny pouze na území městského obvodu Ostrava – Jih (zjištěn stav 
k datu jednání PS). 
 
5. Příští setkání 19.10.2017 v 8.30 hod na Don Boscu, Vítkovická 28, Ostrava 
 (naproti Kauflandu u OC Karolina). 
  
 Další jednání PS proběhne výjimečně ve středu 22.11.2017 v budově Magistrátu 

města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, zasedací místnost OSVT, č. 189 od 8:30hod. 
Náplní bude hodnocení projektů pro rok 2018. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 
   Ing. Jana Svobodová, kontaktní osoba PS RE 

 
 
Přílohy: Aktualizovaný manuál monitorování projektů v PS RE 
   Info leták ohledně projektu CSS 
   Aktualizovaný kontaktní seznam členů PS RE 

http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-kriminality/partner-projektu/
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-kriminality/partner-projektu/

