
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 21.05.2021 

MÍSTO KONÁNÍ: on-line, 08:30 – 10:30 

 

PROGRAM 

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

2. Info z MT 

3. Info z organizací 

4. Různé 

Ad 1.) Romodrom – představení aktivit v souvislosti s návraty z VB 

 

- představení projektu Brexit samotnými pracovníky Romodromu. Jedná se o pomoc klientům 

vracejícím se z Velké Británie, spolupracují ve Velké Británii s Českou obcí, Compas Charity 

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

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

- 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  

 

Nyní spíše řeší problémy lidí, kteří chtějí zůstat ve VB. Proběhla diskuse a dotazy – ohledně zapojení 

se do sítě sociálních služeb – řeší to jejich vedení, očekávají, co nastane v druhé polovině roku, 

protože o statut starousedlíka je možno zažádat do 30.06.2021, pomáhají zejména s vyřizováním 

dokladů, komunikace s anglickými úřady a institucemi. Zůstali s námi ve spojení po celou dobu 

setkání, nabídnuta možnost účastnit se pracovní skupiny jako hosté – rádi by zůstali jako hosté 

součástí PS KP RE. 

 
Ad 2.) Info z MT 
  

a.) na dalším setkání naší pracovní skupiny v červnu budou přítomni i výzkumníci z projektu 

OPTIMKO a budeme s nimi dělat scénáře budoucnosti – cca 1,5 z našeho setkání (čas 08.00 – 09.30) 

– prosím o dochvilnost a účast, pokud někdo nemůže, prosím vyšle zástupce. Jinak v organizacích 

mohou probíhat rozhovory s klienty ohledně služeb a aktivit, které využívají, které jim chybí apod. 

b.) hodnocení Poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit 5. KP za rok 2020 – upozornění, 

aby organizace při hodnocení měly nastudovaný manuál ukazatelů vydaný SMO, celkové náklady 

2.176.758.471,-Kč, počet služeb 173, počet klientů 24.346, počet aktivit 172, počet účastníků 130.182, 

počet organizací 67.  

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


 

  

Co se týká PS RE: 

náklady 44.754.041 (odpovídají plánu) 

počet služeb – 16 

počet aktivit 1   

Financování: 76% z 313 (34 mil.), 13,44% SMO (6 mil) 8 % MSK, OPZ (3,5 mil). 

Vyhodnocení bude na webu komunitního plánování. 

 

c.) informace o možnosti evropských dotací – REACT-EU č. 101 – možno čerpat investice na sociální 

infrastrukturu – termín pro podávání žádostí do 30.10.2021 

  

ad 3.) Informace z organizací: 

a.) POOLP  - řeší velký problém bydlení – kam posouvat klientky, kde je možno jim bydlení 

zajišťovat – ostatní organizace souhlasily – potýkají se  s tím stejným. Hledají vzdělávání 

pro pracovníky, které by probíhalo prezenční formou – zatím narazili na firmu Kolumbus. 

b.) Arka – byli přizvání k úklidové akci na Jílové Vzájemným soužitím – dobrá zkušenost. 

Přidávají dobrou zkušenost s tím, že do terénu chodí s nimi i pejsek – přes něho navazují 

kontakty s dětmi a mládeží. 

c.) DCHOO – pracují podle aktuálních kapacit a režimů, které jsou povoleny, zaznamenávají, 

že více dětí chodí do škol oproti počátku rozvolnění. Na Rampě mají již obsazeny 4 byty, 

dalšího zájemce mají a další bude vybrán dnes, tzn. do konce května budou byty obsazené.  

Jedná se většinou o rodiny, které nemají vybavení – chybí hlavně postele – kdyby někdo 

věděl o někom, kdo daruje,  přivítají informaci.  

d.) Don Bosco – rozbíhají provoz v zázemí od 14-16 hod doučování, od 24.05.2021 otevírají 

všechny kroužky, připravují letní tábor, mají novou vitráž na domě na Vítkovické ulici, 

která doplňuje jejich poselství a hodnoty. 

e.) Vzájemné soužití – pokračuje v práci na Jílové – pokračováno v práci s lidmi na Jílové 

– uskutečnil se úklid kolem domu 35 a 35a, už jsme rozběhli některé skupinové aktivity, 

práce v terénu i v NZDM, děti začínají docházet do škol (daří se měnit obavy z testování), 

plánujeme nějaké i výjezdy, letní tábor. 

f.) CSS – začínají fungovat v normálním režimu, mají otevřeny volnočasové kluby 

(docházku řeší čestným prohlášením rodičů o negativitě dítěte). 

g.) ÚMOb Slezská Ostrava  - upozornění na to, že se tvoří hloučky menších dětí, které 

v pozdních hodinách žebrají u obchodních center o peníze – tato informace bude předána 

Městské policii Ostrava a APK. 

Ad. 4) různé 

a) jak realizovat nyní práci – co je možno a co není? – proběhla diskuse nad tím, jak 

realizovat služby a aktivity – co je a není povoleno, protože mnoho informací k tomu 

organizace nemají a uzpůsobují si některá platná opatření k tomu, aby mohli fungovat – 

domluveno, že se kontaktní osoba dotáže na MSK – sociálním odboru, jestli mohou 

poskytnout instrukce k tomu, jak mohou fungovat sociální služby a další aktivity, co je 

pro ně platné (protože to nikde nikdo nezaznamenal – jako kdyby preventivní terénní a 

ambulantní sociální služby vypadly ze zájmu). 

 



 

  

b.) letní setkání – letošní letní setkání proběhne první týden v červenci nebo první týden v srpnu – dle 

rozhodnutí většiny – manažerka pošle e-mail s návrhy termínů – 08.07. nebo 05.08. od 

13.00 hodin, místo Don Bosco nebo S.T.O.P.? – konečně se uvidíme.       

 

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 17.06.2021 od 08:00 do 11:00 hodin 

Místo: on-line 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

               Mgr. Lucie Škvaridlová – kontaktní osoba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


