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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: 8.11.2018, 8.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, Prokešovo nám. 8, zasedací místnost č. 189 

PROGRAM 

1. Různé  
2. Informace z organizací 

 

 

Ad 1.) Úvodem manažerka přivítala všechny přítomné a předala slovo zástupci spolku H.F.A. panu 

Danielovi Linartovi, který představil svou organizaci – jedná se o organizaci zaměřenou na uplatnění 

se na trhu práce. Dne 16.11.2018 v OC Galerie v Ostravě – Třebovicích spolupořádají Veletrh práce – 

představil možnosti spolupráce. Kontakt: Daniel Linart – tel. 608 160 259, kontaktní adresa: 

Dobrovského 29, 702 00 Ostrava – Přívoz. Mají zájem o spolupráci s pracovní skupinou – nabídnuto 

hostování s tím, že časem, pokud budou chtít, tak se mohou stát členy pracovní skupiny – přijali. 

ad 2.) 

a.) vzhledem ke změnám v organizacích proběhlo hlasování o stálých zástupech – Centrom z.s. – stálý 

zástup Marcela Chudá – pro 16, proti 0, zdržel se 0, a stálý zástup za AS Prevence bezdomovství –  

Bc. Denisa Burešová, DiS. – pro 16, proti 0, zdržel se 0. Změny byly odhlasovány 

b.) Situace v Porubě – skupina opět diskutovala o situaci v bytech Residomo s.r.o. – prodlužování 

respektive neprodlužování nájemních smluv – včera proběhlo veřejné setkání zástupců úřadu 

městského obvodu Poruba a Residomo s.r.o. s obyvateli, kde se Residomo vyjádřilo, že smlouvy 

nebudou prodlužovány těm, kteří mají dluhy, ostatní byli upozorněni na to, aby plnili podmínky 

nájemních smluv (zejména platba nájemného do 5. dne v měsíci). Na situaci pracuje několik skupin. 

Důležití je zapojení místního obecního úřadu. 

c.) Kulatý stůl na téma sociální bydlení – 22.11.2018 na Magistrátě v zasedací místnosti 406, pozvánky 

do organizací a institucí již byly rozeslány. 
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d.) Don Bosco – řeší, zda a jak pokračovat v aktivitách pro děti a mládež na ubytovně Soivě vzhledem 

k nastálé situaci s majitelem ubytovny, který změnil podmínky nájmu.  

e.) DCHOO – Poradna na Kratochvílově ulici – poskytuje rovněž oddlužení (získali akreditaci) a mají 

akreditaci i na práci s oběťmi trestných činů 

f.) Vzájemné soužití o.p.s. – 20.11.2018 je pořádán kulatý stůl ohledně výstupů projektu Společně za 

práva a bezpečí 

 - 27.11.2018 v Galerii Plato se koná vernisáž výstavy Romský holokaust očima dětí 

 - 14.11.2018 v 15.00 hod na břehu řeky Ostravice u mostu na Muglinovské ulici  - slavnostní 

zasazení stromu Vzájemného soužití u příležitosti 20 let organizace – všichni příznivci jsou zváni a 

vítáni na této akci 

g.) Bílý nosorožec – 23.11.2018 rozloučení s organizací. Poděkování zástupcům organizace za práci 

nejen v pracovní skupině. Bílý nosorožec se stane součástí CSSO od ledna 2019. 

 - Bedřiška – 24.11.2018 v Galerii Plato  komunitní den Bedřišky – vaření, hudba, tanec  

 - aktivity z ubytovny Čujkovova jsou na dobu neurčitou přesunuty do Rodinného centra 

z důvodu havárie.  

3. Dne 10.11.2018 probíhá Národní potravinová sbírka. 

4. Dotaz – zda někdo ví něco o shromáždění za přijetí zákona o sociálním bydlení organizovaném 

p. Juliem Kalou v sobotu 10.11.2018 v oblasti Jílová a Cihelní – nikdo z přítomných o této akci 

nevěděl. 

5. Poslední setkání v letošním roce se uskuteční 4.12.2018 od 15.00 hod v Klubu Parník – 

společné setkání všech členů Komunitního plánování. Všichni jsou srdečně zváni.   

6. V roce 2019 se sejdeme 17.1.2019 (3.čtvrtek v měsíci) místo bude upřesněno.  

 

Manažerka s kontaktní osobou děkují za spolupráci v roce 2018 a přejí pohodové vánoční období a 

šťastný vstup do nového roku. Těšíme se na spolupráci v roce 2019. 

 

Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

Jana Abrlová, DiS. – kontaktní osoba 

 


