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Zápis z jednání pracovní skupiny Romské etnikum 

 

Datum:  19. 01. 2016 

Místo konání: MMO - Nová radnice, zasedací místnost č. 189 
 Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program:  

 

1. Novinky z organizací 

Centrom, z.s. 
- realizace 2 nových projektů; jeden zaměřený na zdraví a spolupráci s OSPOD 

- od 01. 01. 2017 realizace projektu „Zdravotní prevence v sociálně 
vyloučených lokalitách“ - v současnosti probíhá průzkum pomocí dotazníků; 
první přednášky v lokalitách Vítkovice a Radvanice proběhnou v únoru 2017 

 
MOb Slezská Ostrava 

- informace o tom, že Slezská Ostrava uvolnila prozatím 2 byty do ESF projektu 
– celkově by však měli vyčlenit 6 městských bytů 
 

Agentura pro sociální začleňování 

- nový člen – Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. (kontakty viz příloha) 
- projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

(realizátorem je statutární město Ostrava, informace  
na www.socialnizaclenovani.ostrava.cz), v rámci projektu je k dispozici  
5 krizových bytů, a to ve 3 městských obvodech – tyto byty budou obsazovány 
od února 2017 

- sociální a dostupné byty – Slezská Ostrava – z tohoto obvodu je k dispozici  
6 bytových jednotek – dva byty budou rovněž obsazovány od února 2017 

- prozatím jsou přijímány žádosti ze všech šesti zapojených městských obvodů, 
uvažuje se o stop stavu 

- nejvíce bytů uvolnil městský obvod Ostrava-Jih – k dispozici je 60 městských 
bytů 

- záměrem je volit byty mimo sociálně vyloučené lokality 
- IROP – tím jak byly nastaveny podmínky čerpání, vyšly pouze dva projekty  

v rámci sociálního bydlení  
 
Armáda Spásy 

- budou otevírat pobočku v městské části Ostrava – Jih, budou zde pracovat  
4 zaměstnanci, v tomto obvodu budou uživatelům pronajímat byty společnosti 
RPG – byty budou pokryty terénní sociální službou 

http://www.socialnizaclenovani.ostrava.cz/
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Centrum sociálních služeb Ostrava 

- vrací městskému obvodu MOaP budovu u vozovny trolejbusů (sociální 
bydlení, ul. Sokolská), nové prostory získali od městského obvodu Slezská 
Ostrava (ul. U staré elektrárny), do 30.6.2017 budou současné prostory 
vyklizeny 

- v současnosti mají 10 bytů v rámci Moravské Ostravy 
- od 01. 03. 2017 zahájí realizaci motivačních programů zaměřených na oblast 

bydlení, zaměstnání, dluhy 
 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

- představení nové vedoucí služby Mgr. Petry Gniadkové (kontakty viz příloha) 
- předání informací o aktuálním personálním složení 
- změna: právník bude uživatelům služby k dispozici ve středu, nikoliv v pondělí 

 
MOb MOaP 

- nejčastěji řešené problémy z oblasti bytové problematiky - nedostatek bytů, 
případné volné byty je možné získat jedině po složení kauce, což je pro 
mnoho klientů nereálné 

 
Don Bosco 

- předání informací o uskutečněném setkání na ÚMOb Ova-Jih v loňském roce, 
kdy na jednání byla probírána situace na ubytovně Soiva (Ideal byty) 

- po jednání s panem Vlachem (ubytovna Soiva) došlo k prodloužení smlouvy 
do konce roku 

 
Městská policie  

- je zaměstnáno 6 asistentů prevence kriminality (čtyři ženy, dva muži),  
jde o zaměstnance MP Ostrava, jsou „uniformovaní“, jejich působnost je 
v rámci celé Ostravy;  

- asistenti byli přijati v rámci realizace projektu „Posílení prevence kriminality 
v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního 
přístupu“ (realizátorem je statutární město Ostrava, informace  
na www.socialnizaclenovani.ostrava.cz), jejich činnost je v souladu 
s metodikou Ministerstva vnitra, a to:  
 

APK je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není 
strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii 
svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. Definice jeho aktivit je uvedena v Národní 
soustavě povolání s popisem pracovní činnosti, pracovních podmínek, zdravotních, 
kvalifikačních požadavků a dalších požadovaných kompetencí (kód NSP – ID: 
102691) s tím, že se zejména:  

 podílí na prevenci kriminality v součinnosti s ostatními subjekty prevence;  

 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku obcí a měst;  

 provádí dohled nad dodržováním čistoty zvláště na veřejných prostranstvích;  
 plní dlouhodobé a operativní úkoly v oblasti situační prevence ve stanovené 

lokalitě a vymezeném čase (nejčastěji jedna dvojice v dopolední a druhá 
v odpolední směně). 

http://www.socialnizaclenovani.ostrava.cz/
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- Asistenti prevence kriminality budou postupně osobně představováni  
na dalších jednáních pracovní skupiny, aby nedocházelo k záměně  
s „preventisty“ ve Vítkovicích nebo „bezpečnostními dobrovolníky“ (viz bod  
4. zápisu) 
 

Vzájemné soužití, o.p.s. 
Pomocná ruka 

- namísto současného člena Petra Zemánka bude docházet Radim Miklušák 
- realizace evropského projektu – zaměřeno na vzdělávání, je pomáháno dětem 

k lepšímu vzdělání 

- do projektu jsou zahrnuty 4 školky (Chrustova, Bohumínská, Na Liščině)  
a 4 školy (ZŠ U Kříže, ZŠ Vrchlického, ZŠ Chrustova, ZŠ ul. Nádražní) 

 

NZDM 
- za paní J. Lišťákovou bude dočasně docházet pan Zdeněk Kroščen,  
od března 2017 bude nová osoba (konkrétní jméno zatím není známo, nový 
člen PS)  

 

Helpale (Mgr. Lucie Mastná) 

- informace o ukončení činnosti NZDM na Zárubku – v rámci terénní práce 
působí v lokalitě stále, jen tam nemají zázemí, děti dojíždí do nízkoprahů  
na Liščinu nebo do Kunčiček  

 
DCHOO 

- od 27. 01. 2017 začínají působit na ubytovně Soiva (Ideal byty) 
- podávali evropský projekt na zřízení 6 sociálních bytů 

 
Bílý nosorožec, o.p.s. 

- mají nahlášenou kontrolu z MSK 
- od března začínají realizovat projekt zaměřený na sekundární prevenci – doba 

trvání projektu 30 měsíců – projekt bude zahrnovat spolupráci s OSPOD 
- informace o probíhajícím výběrovém řízení za kolegu do služby SAS 

 
Společně-Jekhetane, o.p.s. 

- proběhla neohlášená inspekce na Poradnu 
- předání informace: Beleza v Ostravě - Porubě měla údajně ukončit svou 

činnost 
 
 
2. Volba nových členů  

- přítomno 16 stálých členů 
Návrh nových členů:  

- Mgr. Petra Gniadková – Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 
Hlasování:   pro: 16  proti: 0  zdržel se:0  nový člen – přijat 
 

- Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. – Agentura pro sociální začleňování 
Hlasování:   pro: 16  proti: 0  zdržel se:0  nový člen - přijat 
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3. Prezentace projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava“  

- Mgr. Jiřina Chlebková (odbor školství a sportu Magistrátu, specialista podpory 
a manažer projektů v oblasti školství a vzdělávání, M: jchlebkova@ostrava.cz, 
T: 599 443 072) 

- realizátorem projektu je statutární město Ostrava, informace na 
www.socialnizaclenovani.ostrava.cz) 

- je zapojeno 28 ZŠ v Ostravě a pracuje v něm téměř 70 zaměstnanců – 
psychologové, speciální pedagogové, sociální pedagogové aj.  

- školy byly posíleny o odborníky na pozicích - školní psycholog, speciální 
pedagog, sociální pedagog 

- zajištění nově vzniklých pozic na pilotních školách – školní koordinátor 
inkluze, školní asistent 

- seznam škol na http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/partneri-
projektu/ 

- bližší informace viz prezentace a letáček (přílohy zápisu) 
 
 

4. Různé: 

- V rámci městského obvodu Vítkovice působí „preventisté“ (pravděpodobně  
2-4 osoby), jsou oblečeni do žlutých bund s reflexními nápisy Romská 
asociace podnikatelů a PREVENCE KRIMINALITY; mezi zaměstnavatelem 
„preventistů“ a městským obvodem byla uzavřena smlouva (snad s platností 
do jara 2017); „preventisté“ mají dohlížet nad dodržováním veřejného 
pořádku; o kompetencích „preventistů“ nemáme bližší informace; chodí pěšky 
a k přesunům do lokalit využívají Škodu Octavii s pražskou RZ a magnetickým 
nápisem PREVENCE KRIMINALITY   

- nejedná se o asistenty prevence kriminality zaměstnané u MP Ostrava!!!  
 

- Bezpečnostní dobrovolník – projekt městského obvodu Mariánské Hory  
a Hulváky, realizován z dotace MV ČR ve spolupráci se Střední odbornou 
školou ochrany osob a majetku v Karviné; projekt probíhal v roce 2016; 
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/o-marianskych-horach/aktualne/projekt-
bezpecnostnich-dobrovolniku-byl-uspesny-1 
 

- Další setkání proběhne dne 16.2.2017 v NZDM-KC Liščina od 8.30hod 
(Sodná 683/25, Ostrava – Hrušov). 

 
 

Zapsala: Bc. Lýdia Poláčková, manažerka PS RE 

      Mgr. Jana Svobodová, kontaktní osoba PS RE 

 

Přílohy:  
1. prezentace a letáček k projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve 

městě Ostrava“  
2. aktualizované kontakty PS RE 1/2017 

 

mailto:jchlebkova@ostrava.cz
http://www.socialnizaclenovani.ostrava.cz/
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/partneri-projektu/
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/partneri-projektu/
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/o-marianskych-horach/aktualne/projekt-bezpecnostnich-dobrovolniku-byl-uspesny-1
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/o-marianskych-horach/aktualne/projekt-bezpecnostnich-dobrovolniku-byl-uspesny-1

