
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 15.04.2021, 08:30 – 11:00 

MÍSTO KONÁNÍ: MS Teams (on-line) 

 

PROGRAM 

 

1. Romodrom – představení aktivit v souvislosti s návraty z Velké Británie 

2. Různé 

3. Informace z organizací 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Romodrom – informace o projektu 

 

- vzhledem ke komunikačním problémům se zástupci Romodromu nemohli připojit (kontaktní 

osoba se ještě jednou všem omlouvá) – připojí se na květnovém jednání, ale základní 

informace předala koordinátorka sociálního začleňování,  

- cílem je poskytování odborného sociálního poradenství a poradenství k adaptaci po návratu do 

ČR nebo k setrvání ve Velké Británii, prevence nepříznivých dopadů,  

- spolupracují ve Velké Británii s Českou obcí, 

- pomáhají při vyřízením dokladů, komunikací s úřady, vyplněním formulářů, hledáním 

zaměstnání, bydlení, 

- obě pracovnice komunikují v angličtině, umí řešit obtíže spojené s doklady při návratu do ČR,  

- spolupracují i s klienty, kteří se rozhodli setrvat v Velké Británii (ve spolupráci s Českou obcí) 

– se získáním statutu starousedlíka, 

- poskytují i služby ve Velké Británii (i fyzicky přes partnera Českou obec), 

- organizace sídlí na strategickém místě v centru Ostravy v budově ČSAD na ÚAN 

- bližší informace na webu - https://brexit-cz.cz/cs/ 

 

Kontaktní údaje:  

Mgr. Bc. Linda Radová, DiS.                 Bc. Eva Petrášová  

+420 778 443 715                                 +420 778 443 714  

lindaradova@romodrom.cz                   evapetrasova@romodrom.cz  
  

Ad 2. Různé 

 

a.) OPTIMKO – žádost o spolupráci ohledně expertního odhadu nejčastějšího věku nebo 

věkového intervalu klientů služeb: 2x OSP – (S-J, VS); 6x NZDM z KP RE (1x AS, 1x S-J, 

2x VS, 1x DCHOO, 1x Centrom), 2x z PK; 4x SASRD (1x S-J, 1x Centrom, 1x POOLP, 1x 

DCHOO). Manažerka dnes rozešle do těchto organizací e-mail s žádostí o expertní odhady – 

https://brexit-cz.cz/cs/
mailto:lindaradova@romodrom.cz
mailto:evapetrasova@romodrom.cz


 

  

vykomunikováno, že se budeme řídit věkovými kategoriemi registrace soc. služeb, zpětná 

vazba bude oslovenými poskytnuta do středy 21.4.2021. 

 

b.) AGENTURA PRÁCE - informace ohledně možnosti účasti zástupce nějaké agentury práce, 

někoho, kdo se přímo zabývá zaměstnáváním – oslovili jsme Janu Abrlovou, která má na 

starost PS Zaměstnanost – tato skupina nyní prochází reorganizací s tím, že dál by měla 

působit jako síťování, propojení se zaměstnavateli – členové naší PS RE jsou i členy této 

pracovní skupiny – možnost přinášet informace, pozvat Janu A. na některou z dalších skupin, 

když bude zřejmé, jak skupina pokračuje a jestli síťuje. Další možností je Pakt zaměstnanosti 

– nedaří se je zkontaktovat – kontaktní osoba bude nadále usilovat o komunikaci s nimi 

(došlo u nich k čerstvým personálním změnám). PS RE předalo podnět pro PS Zaměstnanost 

k oslovení velkých podniků, které působí na území Ostravy.  

 

Ad 3. Informace z organizací  

 

a.) Armáda spásy NZDM - fungují v omezeném režimu 1:1, hlavně se zaměřují na přípravu do 

školy, chtěli pootevřít odpoledne i pro více dětí, ale opatření to neumožňují. Zaznamenávají 

pokles zájmu dětí o školní přípravu, děti chtějí dělat i něco jiného, ale to vzhledem 

k opatřením nemohou. V odpoledních hodinách zkoušejí práci s více dětmi rozdělenými do 

různých místností tak, aby se děti mezi sebou nepotkávaly. Rozběhly diskusi ohledně 

fungování ostatních NZDM – Centrom – fungují v omezeném režimu 1:1, pomáhají se školní 

přípravou, VS – fungují v omezeném režimu 1:1, v terénní formě poskytují informace o 

přípravě do školy, očkování, testování, rotační výuce apod. DCHOO – funguje v podobném 

režimu jako ostatní organizace v této službě. Organizace také narazily na problém s materiály, 

které děti dostávají k distanční výuce – nejdou přečíst, kvalita je různá.  Diskutoval se také 

problém neochoty rodičů s testováním dětí ve školách, která mnohdy souvisí s nedostatkem 

informací nebo dezinformacemi, které získávají na sociálních sítích. 

b.) ÚMOb Vítkovice - zapojili se do diskuse ohledně problému s testováním dětí ve školách – 

neochotou rodičů. Uvedl příklad školky ve Vítkovicích, která rodiče dopředu informovala a 

připravovala na to, jak to bude probíhat – problém byl minimální. Připojuje se také k tomu, že 

chybí informovanost. 

c.) Arka CZ – fungují tak, jak je jim to opatřeními dovoleno. 

d.) DCHOO – služby fungují v rámci toho, co je jim dovoleno opatřeními. V pondělí se 

v Kunčičkách setkali s vyhrocením situace před ZŠ Škrobálkova ohledně testování dětí – 

rovněž se přiklánějí k tomu, že chybí dostatečné informace rodičům. V Kunčičkách se 

uskutečnilo setkání komunity a zástupců Centromu a Heimstadenu ohledně ubytovávání rodin 

v sociálních bytech-bydlí jich tam více než je jich přihlášeno, což způsobuje problémy 

v soužití s ostatními, svou činnost obnovuje Společná cesta (aktivní členky se uzdravily). 

05.05.2021 bude slavnostní žehnání domu Na Rampě a podepisování prvních nájemních 

smluv – s realizací tohoto projektu je mnoho problémů a proto iniciují založení platformy 

těch, kteří čerpali stejnou podporu z IROP, aby komunikovali a pokusili se narovnat podmínky 

provozu těchto bytů, které jsou ze strany IROP nastaveny.  

e.) Don Bosco – od pondělka mohou realizovat individuální konzultace i v zázemí Don Bosca, 

jinak nadále pokračují v pomoci v Dětském domově na Vizině, na Soivě. 



 

  

f.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – terén a SAS pomáhají při sčítání obyvatel, služby poskytují tak, 

jak mohou, Potravinová sbírka bude probíhat 24.04.2021 v podobném duchu jako podzimní. 

g.) S.T.O.P. – doučují v rodinách i v zázemí, připravují letní kempy – mají záměr 8 letních 

kempů, budou usilovat o získání grantu z Norských fondů, ale obávají se vzhledem k malému 

finančnímu obnosu, který bude rozdělován. 

h.) Vzájemné soužití – pokračujeme v práci na Jílové – rozdáno cca 2.000 respirátorů, 1.600 

roušek, situace se uklidňuje, zatím žádná zpětná vazby z KHS, že by se něco rozběhlo dalšího. 

Služby fungují většinou v normálním režimu, za dodržování platných mimořádných opatření. 

Společně za práva a bezpečí – přijali staronovou pracovnici, jsou tedy v plném počtu, jsou 

ještě omezeni v možnosti policejních pochůzek. 

i.) Centrom – služby již fungují standardně, začínají spolupracovat ze ZŠ Šalounova na přípravě 

příměstských táborů v srpnu 2021. 

j.) CSS Ostrava - oproti předchozímu měsíci nedošlo k žádným výrazným změnám. 

k.) Koordinátorka sociálního začleňování – nabídka vzdělávacích akcí z PS Prevence 

kriminality – rozešle do skupiny – prosí o zpětnou vazbu do pátku 16.04.2021 – zda je o 

nějaké téma zájem a kolik pracovníků by se případně zúčastnilo.  

MUDr.Klos uzavřel pediatrickou ambulanci v Kunčičkách – klienti mají možnost dojíždět na 

Dubinu, MUDr. Přibyl podniká kroky, aby byla částečně zajištěna i pediatrická ambulance 

v Kunčičkách. 

Pracovníci sociálních služeb jsou součástí krizové infrastruktury, pro které domovské školy 

a školky mají zajistit vzdělávání jejich dětí bez rotace nebo podmínky povinného 

předškolního vzdělávání. Tyto pracovní pozice ztrácejí možnost krizového ošetřovného 

z důvodu zavření těchto zařízení, a to od 12.04.2021 

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 20.05.2021 od 08:30 

Místo: dle možností, bude upřesněno (on-line nebo osobně v NZDM KC Hrušov) 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

  


