
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 24.11.2020, 08.30 – 11.00 

MÍSTO KONÁNÍ: MS Teams (on-line) 
 

PROGRAM 
1. Informace z MT. 
2. Různé. 
3. Info z organizací. 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Informace z MT.  
1.) Manažerka přivítala přítomné a poděkovala kontaktní osobě za technické zprostředkování 

dnešního setkání. Celkem se připojilo cca 16 osob. 
2.) Informace z MT: 

a.) I MT proběhl on-line formou, je potřeba si vzájemně předávat informace, a proto i dnešní 
setkání je uskutečněno, a to ve formě on line. 

b.) Finanční prostředky na rok 2021 – sociální oblast bude v rozpočtu města krácena o 10%. 
V roce 2021 je tedy zrušen dotační titul z loterií a zastaven rozvoj, který je plánován 
v V. Komunitním plánu. 

c.) Vyúčtování dotací 2020  - vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru, a 
to jak na jaře, tak i na podzim bude město přistupovat k vyúčtování dle následujících 
doporučení:  
- za porušení smlouvy  o poskytnutí dotace se nebude považovat nedodržení počtu 

naplánovaných akcí, tudíž nebude docházet k sankcím z tohoto důvodu, finanční 
prostředky však nemohou být použity na jiný účel,  

- finanční prostředky nemohou být p řesunuty na rok 2021 , tzn. nebude se ani 
posouvat termín pro vyú čtování dotací . Ten zůstává stejný, tzn. 31.01.2021,  

- pokud nebudou projekty naplněny a finanční prostředky vyčerpány, nebude to mít 
vliv na výši případné dotace pro rok 2021 ,  

- doporu čení – podívejte se do uzavřených smluv a překontrolujte si, jaké je minimum 
uskutečněného, zrealizovaného tak, aby nebylo nutné dotaci krátit.  

d.) OPTIMKO – dotazníkové šetření – poděkování členům PS – z 20 členů vyplnilo 17, 
skupina byla celkově v polovině hodnocení – někdy výše, někde níže. Výsledky budou 
členům pracovní skupiny dány k dispozici, jakmile je manažerka nebo kontaktní osoba 
obdrží. 



 

  

e.) Je připravován nový web KP Ostrava, měl by být spuštěn v nejbližší době 
(www.kpostrava.cz). 

f.) Vánoční setkání se v letošním roce bohužel neuskuteční. 
g.) Vánoční trhy budou probíhat v období 27.11. – 23.12.2020 na Masarykově náměstí. Bude 

rovněž stánek KP Ostrava – bude obsazen 13 organizacemi, které budou prodávat svoje 
výrobky. Pokud máte zájem, podpořte nákupem nějakých výrobků organizace zapojené do 
KP. 

h.) Dobrovolník roku 2020 – nebude ve veřejném formátu – jednotliví ocenění budou 
navštěvování ve svých domovských organizacích.  

i.) Kvalitativní výzkum zaměřený na zdravotní péči o určité skupiny obyvatelstva – p. Honus 
zaslal zapojeným již výstupy. Výstupy zaslány přílohou zápisu. 

 
Ad 2. Různé.  

a.) Poděkování za spolupráci při aktualizaci Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
– ještě jednou půjde do pracovní skupiny verze z grafické firmy – opět budete osloveni 
s žádostí o rychlou zpětnou vazbu. 

b.) Poděkování Don Boscu a všem za aktivitu při organizaci říjnové skupiny, která byla na 
poslední chvíli zrušena kvůli platným mimořádným opatřením. 

c.) Korozcestník – na webových stránkách sociálního začleňování Ostrava (zde) jsou aktuální 
informace související s pandemií koronavirem. Nově je možné hledat podrobné informace 
také na vládním portálu www.covid.gov.cz. 

d.) Ostrava – Jih má novou bezdoplatkovou zónu od 16.10.2020 oblast kolem ubytovny 
AREÁL. Pokud by měl někdo zájem o kompletní seznam OOP, může se obrátit na 
kontaktní osobu. 

 
Ad 3. Info z organizací.  

a.) POOLP  - pracují v rozdělení na 2 týmy, docházejí za rodinami do lokalit. Pozitivní 
zpětná vazba k potravinové sbírce. Chtějí realizovat oslavu Mikuláše pro klienty. 

b.) ÚMOb Vítkovice  – zkrácené doba pro styk s občany na 2 dny v týdnu po 5 hodinách. 
Pozitivní zpětná vazba k fungování Městské policie ve Vítkovicích. Akce města se 
posouvají na neurčito.  

c.) Arka  CZ – fungují, terénní programy navazují spolupráci se startovacími byty s Charitou 
Ostrava v Radvanicích, Vítkovicích. Poradna funguje. 

d.) DCHOO – ukončili rekonstrukci domu Na Rampě, čeká se na kolaudaci, při výběru 
nájemníků chtějí spolupracovat i s městským obvodem Slezská Ostrava. Hledají 
sociálního pracovníka do SAS. Od září proběhly v DCHOO organizační změny. Fungují 
v normálním režimu, hodně se zaměřili na doučování a školní přípravu, podporu při 
vzdělávání. 

e.) Don Bosco  – hodně pomáhají s doučováním v DD Na Vizině, komunikují s klienty 
hlavně ohledně přípravy na vyučování, on-line výuky, distanční výuky. Začali 
spolupracovat se sociální firmou pana Adamika – firma THRAX. 

f.) SPOLEČNĚ–JEKHETANE  – fungují normálně s dodržováním hygienických nařízení, 
NZDM navázaly kontakt se školami – příprava do školy. Některé aktivity museli zrušit. 
Potravinová banka – v sobotu proběhla potravinová sbírka, objem vybraných potravin byl 
větší  než v loňském roce, cca o 20%. 



 

  

g.) S.T.O.P. – pozitivní zpětná vazba na potravinovou sbírku. Probíhá Tyrkysová sbírka 
Křídlení na podporu osmi místních neziskovek. Doučují v rodinách, ve svém sídle nebo 
on-line. Pomáhají se zajišťováním PC, možnost připojení přes Vodafone na 6 měsíců 
zdarma. Pokud by m ěli ve službách pracovníci informaci o dít ěti, které by 
pot řebovalo internet nebo PC pro to, aby mohlo lépe zvl ádat distan ční výuku, 
můžou se na organizaci obrátit.  Od dneška probíhají obchůdky s Albertem on-line 
https://obchudky.nadacnifondalbert.cz, do kterého jsou zapojeny některé organizace. 
Rovněž také rušili některé akce, některé ještě doufají, že zrealizují. Předány informace 
ohledně Nadace Patron.  

h.) Vzájemné soužití  – problematická oblast Červeného kříže, Úřad městského obvodu 
Mariánské Hory – nové vedení, Pomocná ruka vytvořila nový leták na téma koronavirus. 
Zaměření na doučování a přípravou dětí do školy, pomoc s realizací s distanční výukou, 
služby fungují v normálním režimu. Riegrova ulice – obyvatelé vystěhováni, nyní tam 
nikdo není. Připravují se mikulášské akce v jednotlivých lokalitách. Některé akce se 
rušily, některé ještě snad budou realizovány. 

i.) ÚMOb Moravská Ostrava a P řívoz  – ubytovna Cihelní 87 – nedostávají doplatky na 
bydlení z důvodu hygieny, dle posledních zpráv by snad ubytovna měla k 31.12.2020 
končit (neověřená informace). 

j.) Vnímání koronaviru v lokalitách – na jaře byl strach, dnes stejná situace jako jinde, 
někteří obavu, jiní bagatelizování, asi stejná situace jako jinde. Problém s nedodržování 
nošení roušek v lokalitách. 

k.) Městská policie Ostrava – v prosinci bude výběrové řízení na APK. Více informací na 
webu Městské policie Ostrava. Zájemce musí mít ukončené základní vzdělání. 

l.) CSS - Aktuální provoz služeb poskytovaných pod hlavičkou CSS Ostrava, o.p.s. se řídí 
jak obecnějšími postupy a doporučeními krizového štábu organizace, tak průběžnými 
pokyny jednotlivých vedoucích. Každá ze služeb proto během nouzového stavu dodržuje 
specificky nastavený režim, omezení nejsou vnímána identicky. Bez omezení v této chvíli 
již funguje například Krizové centrum pro děti a rodinu. Služba SAS dosud na obou 
ostravských pobočkách funguje na bázi střídání dvoučlenných pracovních týmů, přičemž 
aktivně využíváme home office.  On-line formou realizujeme společné porady týmů či 
vzdělávání a metodická setkání. Týmy si společně nastavily pravidla pro ambulantní a 
terénní činnost během nouzového stavu (dodržování preventivních opatření, zejm. 
zvýšené hygieny v ambulancích, upřednostňování kontaktu s uživateli ve venkovním 
prostředí, upravená pravidla pro poskytování doprovodů apod.) V uplynulých týdnech 
každý klíčový pracovník pečlivě zvažoval, ve kterých rodinách a situacích je práce v 
přirozeném prostředí uživatelů nutností a kde ji lze dočasně omezit či nahradit prostředky 
dálkové komunikace. Od tohoto týdne se v SAS začínáme podstatně přibližovat 
původnímu nastavení služby, k němuž bychom měli podle předpokladů dospět počátkem 
prosince.  

m.) Centrom  -  proběhne výběrové řízení na pozici terénního pracovníka do služby TP. Tým 
na Výstavní byl až do 23.11.2020 rozdělen do dvou pracovních týmů. Od 23.11.2020 díky 
rozvolnění zmírňujeme toto opatření a pracovníci začnou opět chodit do práce každý den. 
Omezuji na tento týden ještě pracovní dobu 8:00-14:30. Kontakt s uživateli již není 
omezen – dbáme jen na hygienická opatření. V NZDM stále funguje online výuka- která 
byla hojně využívána. Pomoc klientům je v rámci individuálních konzultací „pomoc 



 

  

s online výukou“. V NZDM ve Vítkovicích zůstávají minimálně do konce výpůjčky (tzn. 
do konce roku 2021). 

n.) Koordinátorka MdT byla požádána o to, aby požádala Městskou policii o to, aby se 
více zam ěřila na lokalitu Červený k říž.  
 

 
DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín:  možná v prosinci 2020, nejpozději v lednu 2021 (bude upřesněno) 
Místo:  dle možností, bude upřesněno 

 

Zapsala:   Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 
 
 
 
 
 
  


