
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 18.03.2021, 08:30 – 11:00 

MÍSTO KONÁNÍ: MS Teams (on-line) 

 

PROGRAM 

 

1. Informace z MT 

2. Info z organizací 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Informace z MT  

 

a.) Jednací řád – na jednání MT byl 12.03.2021 schválen nový jednací řád. Členové a hosté 

skupiny s ním byli seznámeni. Všichni porozuměli – měli možnost se s ním předem seznámit, 

byl zaslán všem elektronickou cestou. Nejdůležitější změny – řádnými členy mohou být 

zástupci více sociálních služeb nebo aktivit z jedné organizace. Každý zástupce může být 

zastoupen svým stálým zástupem. Změny ve členstvích těch, kteří jsou již členy pracovní 

skupiny (změny ve členech a jejich zástupcích) se dělají pouhým oznámením na jednání 

pracovní skupiny – již se o nich nehlasuje. Změny v přijetí nové organizace – hlasuje se jako 

dosud. Hlasovací právo má však jen jeden člen za organizaci (v případě nepřítomnosti má 

svého hlasujícího zástupce) – toto se děje na základě domluvy v organizaci – v naší PS se to 

týká 3 organizací: 

Organizace Člen s hlasovacím právem Zástupce organizace 

s hlasovacím právem 

Armáda spásy  Judita Kachlová Jitka Bílková 

DCHOO Miroslav Hodeček Helena Peškarová 

Vzájemné soužití Lucie Mastná Eva Šuterová 

 

Ostatní organizace jsou v naší pracovní skupině zastoupeny jednou, tudíž řádný člen má 

hlasovací právo, jeho stálý zástup má hlasovací právo v případě nepřítomnosti řádného člena. 

Jednací řád bude přílohou zápisu z dnešního jednání. 

 



 

  

b.) Vzhledem ke schválení Jednacího řádu byly provedeny změny v řádných členech a jejich 

stálých zástupech u organizací, které jsou členy naší pracovní skupiny. Tyto změny jsou 

zaznamenány v prezenční listině a v Kontaktech na členy pracovní skupiny. Rovněž přiloženo 

k zápisu jako samostatná příloha.  

c.) MPSV vyhlásilo mimořádné výzvy – na mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních 

službách a na dofinancování více nákladů pro poskytovatel sociálních služeb za období leden 

– květen 2021. Vyhlásilo také Výzvy na materiálně – technické zajištění služeb a zároveň 

IROP by měl mít nové výzvy. 

d.) V komunitním plánování je 10 pracovních skupin – Senioři, Občané s dušením onemocněním 

a psychosociálními obtížemi, Občané ze zrakovým postižením, Občané se sluchovým 

postižením, Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, Děti a rodina, 

Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení, Prevence kriminality a 

Protidrogová prevence. Na naší pracovní skupině se již byla představit PS Protidrogová 

prevence. Proběhla diskuse ohledně potřeby představení jiné pracovní skupiny na našem 

jednání – členové se shodli, že zatím taková potřeba není, mnoho organizací je současně členy 

jiných pracovních skupin (jako Děti a rodina, Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním 

vyloučením, Prevence kriminality), takže informace mají přímo z těchto pracovních skupin. 

Mnohými členy naší pracovní skupiny jsou pracovníci, kteří v problematice pracují 

dlouhodobě, v komunitním plánování jsou dlouhou dobu. Skupina vyjádřila možnost sejít 

s jinými pracovními skupina nad řešením nějakého konkrétního problému, který by vyvstal. 

e.) Na základě diskuse vyplynul podnět, zda by bylo možno na nějakém jednání pracovní 

skupiny pozvat zástupce pracovní agentury nebo Paktu zaměstnanosti s tím, aby 

předali informace, jak funguje zaměstnávání přes ně, kam umísťují pracovníky apod. 

Zájem je o dělnické profese, úklidy apod., tedy spíše méně kvalifikované profese. 

Manažerka s kontaktní osobu se poradí s Janou Abrlovou ze SMO, která má na starost 

skupinu zaměstnanosti. Podnětem se bude tedy zabývat manažerka a kontaktní osoba. 

f.) Seznámení s výstupy z Hodnocení Karet aktivit za rok 2020 – co se týká naplánovaných 

aktivit, tak plnění je průběžné – zatím někde máme splněno, někde částečně a někde se nám 

plnit nedaří – Praxe zdravotních pracovníků, studentů zdravotních škol – co s tím můžeme 

dělat? Mnohé organizace měly v roce 2020 na praxi studenty zdravotně sociálních fakulty, 

snad i zdravotních škol – do 26.03.2021 zašlou zástupci NNO z naší PS údaje o počtu 

praktikantů, termínu jejich praxe a z jaké školy byli na e-mail manažerky 

luciemastna@seznam.cz. Ta pak údaje zpracuje do hodnocení karet aktivit. 
 

Ad 2. Informace z organizací 

 

a.) POOLP  - fungují ve všech službách za dodržování mimořádných vládních opatření. Chtěli by 

poděkovat Vzájemnému soužití ohledně zajištění očkování proti Covid-19 jejich pracovnice. 

b.) Arka CZ – služby poskytují bez omezení. Řeší problém s naočkováním pracovníků služeb 

proti Covid-19 – převzali vakcínu a hledají někoho, kdo je naočkuje, což je problém, protože 

nikdo nechce naočkovat vakcínou, u které neví, jak byla skladována. Snad v průběhu dneška 

vyřeší. Posteskli si na nedostatek informací z MSK při zajišťování tohoto očkování.  

c.) DCHOO – pracovníci prošli očkováním proti Covid-19. Byty na Rampě – zkolaudovány – 

nyní probíhají výběry podnájemníků – na starost má Helena Peškarová z Šance domova – I. 

kolo výběru končí k 31.03.2021. Požadují, aby se zájemce dostavil osobně. Podmínky pro 

žadatele – nízkopříjmové rodiny (každý rok při prodlužování smluv se musí dokládat příjmy), 

mailto:luciemastna@seznam.cz


 

  

celkem 6 bytů – 3+KK pro max. 6 osob, 2+KK pro max. 4 osoby. Pokud je zájemce, možno se 

dostavit v pondělky a středy dopoledne, po telefonické domluvě i jindy do zázemí Šance 

domova na Výhradní ulici. Další informací je, že Šance domova změní v příštím roce své sídlo 

– jakmile budou vědět kam, sdělí tuto informaci. Vzhledem k tomu, že Slezská Ostrava 

ukončila poradenství na Holvekově ulici, vyjednali, že v omezeném režimu budou poradenství 

poskytovat i nadále v této lokalitě (3 dny v týdnu) přímo zaměstnanci DCHOO. 

d.) Don Bosco – na Soivě se vyskytl Covid – rodiny v karanténě, proto přestali realizovat 

aktivity spojené s přípravou do školy a distanční výukou v těchto prostorách, více se v tomto 

zaměřili na Dětský domov na Vizině. 

e.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE –  stejný problém s očkováním jako Arka – převzali vakcínu, 

nebyli informováni o tom, že by bylo rozumnější nechat si vakcínu přivézt přímo k lékaři nebo 

na místo, které zajistí očkování. Na základě pomoci Vzájemného soužití očkování proběhlo. 

Také si posteskli, že kdyby v informacích z MSK bylo uvedeno, že je potřeba předem 

domluvit místo, kde očkování proběhne a vakcínu nechat dovést tam a předat ji na tomto místě 

za přítomnosti pracovníka organizace, předešlo by se mnohým komplikacím. Ve svých 

službách fungují v omezeném režimu. V problematice Covid-19 na Jílové spolupracují se 

Vzájemným soužitím – distribuce ochranných pomůcek, preventivní aktivity s dětmi 

(rozestupy, roušky, mytí rukou apod.). NZDM na Jílové funguje nyní v režimu 1 pracovník: 1 

dítě, mládež 3 x týdně. Potýkají se s realizací projektů OP VVV, které stojí z důvodu platných 

opatření – neustále píší žádosti o změny apod. – administrativně náročné. Začali spolupracovat 

s Poradnou při finanční tísni (p. Šmejkal) ohledně oddlužování a podávání insolvenčních 

návrhů. 

f.) Potravinová banka – nyní probíhá kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu za období 2016-

2019, PB funguje, dodává spolupracujícím organizacím komodity. 

g.) Vzájemné soužití – byli požádáni KHS o spolupráci ohledně problematiky výskytu Covid-19 

na Jílové – detailně zmapovali celou oblast, vyzvali ke spolupráci další zainteresované, bude 

probíhat distribuce roušek a respirátorů. Služby organizace fungují bez omezení, NZDM 

funguje v poměru 1 pracovník:1klient, 1 x za týden jsou v terénu – preventivní aktivity s dětmi 

ohledně Covidu. 

h.) Centrom – fungují v omezeném režimu, ale provozní dobu mají zachovanou, začínají 

s testováním pracovníků, ohledně bytů s Heimstaden – je to zpožděné, žádosti stále přijímají. 

Informace k samotestování na přítomnost koronaviru – zástupce organizace předal informace 

k samotestování a výhodnému nakoupení samotestů. Podrobné informace, včetně kontaktů, 

budou zaslány v samostatném e-mailu.  

i.) ÚMOb Slezská Ostrava – Cihelní 87 – ukončena – rodiny z Riegrovy ulice se nastěhovaly 

k dalším rodinným příslušníkům na Rovnou 12 a jedna je v bytě na Jílové 13 (14 lidí v bytě 

1+1), možnost spolupracovat ohledně potravinové pomoci se Vzájemným soužitím stále 

otevřená. 

j.) Armáda spásy NZDM - pracujeme nyní v režimu 1 dítě - 1 pracovník, pouze úkoly do školy 

během dopoledne i odpoledne, dodržujeme dané hygienické opatření, máme jednorázové 

roušky pro děti.  

k.) Koordinátorka sociálního začleňování –  informace o OSP organizace Romodrom – jsou v 

kontaktu, chtějí se přijít představit na pracovní skupinu – pozve se je na dubnové jednání – 

počítat s nimi v programu. 

 

 



 

  

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 15.04.2021 od 08:30 

Místo: dle možností, bude upřesněno 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

  


