
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 18.02.2021, 08:30 – 10.30 

MÍSTO KONÁNÍ: MS Teams (on-line) 

 

PROGRAM 

 

1. Informace z MT 

2. Info z organizací 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Informace z MT  

 

a.) Dotační řízení SMO – dotační oblast sociální péče rozhodnuta, oblast Prevence kriminality 

bude rozhodována 03.03.2021 Zastupitelstvem města. 

b.) Jednací řád – zatím neschválen – hlasování za organizaci, změny ve členství – oznamování, 

hlasování jen o nových členech, změny v hlasování apod. Změny v naší PS a seznámení se 

s novým jednacím řádem proběhnou až po schválení jednacího řádu manažerským týmem 

v březnu.  

c.) Poděkování za vyplnění karet aktivit – hodnocení a plán na rok 2021 za PS RE bude zaslán 

manažerovi KP.  

Z: manažerka PS RE 

TR: 28.02.2021 

d.) Katalog sociálních služeb -  distribuce by měla probíhat při podpisu smluv na projekty. 

e.) Aktualizace kontaktů členů a zástupů v PS RE – aktualizovaný seznam bude zaslán 

přílohou zápisu. 

f.) OPTIMKO –projekt na optimalizaci komunitního plánování v Ostravě - během března/dubna 

budou probíhat rozhovory s uživateli, organizace budou kontaktovány, aby napomohly při 

komunikaci s klienty vybraných oblastí. Jedná se o 10-15 rozhovorů za celou pracovní 

skupinu. 

 

Ad 2. Informace z organizací 

 

a.) POOLP – vzhledem ke zkušenostem z jiné pobočky zavedli preventivní opatření ve formě 

měření teplot klientům navštěvujícím jejich zázemí včetně evidence těchto osob. 

Komunikovali s ostatními rozdělování potravinové pomoci – dovážení této pomoci lidem – 



 

  

vyjasnění, že se tak v jiných organizacích děje v případě karantény, jinak jsou dny a hodiny, 

kdy mohou lidé přijít pro pomoc na základě pravidel dané organizace. 

 

b.) Arka – fungují bez omezení, nyní více klientů z řad lidí bez domova. 

 

c.) DCHOO – úspěšně prošli kolaudací ČOV v domě na ulici Na Rampě, v příštím týdnu by měla 

proběhnout kolaudace domu, od března by chtěli přijímat žádosti k bydlení – formuláře i místa 

příjmu těchto žádostí dají vědět, podmínkou bude ale trvalé bydliště žadatele na území Slezské 

Ostravy. Jedná se o 1 byt 1+1 (55m2) a 5 x 3+kk (do 74m2). 

Personálně zajištěni z výběrových řízení, které proběhly (SAS i Šance domova). Na Holvekově 

v Kunčičkách Slezská Ostrava požádala o ukončení činnosti odborné poradny – nyní s nimi 

vyjednávají jeho částečné zachování v omezeném provozu. V rámci komunitní práce realizují 

projekt v Kunčičkách, Přívoze a nyní nově i ve Vítkovicích. 

 

d.) Don Bosco – středisko je zavřené, ale provozují terénní formy doučování a pomoci se školní 

přípravou (DD Na Vizině, Soiva a jinde v terénu). Požádali o šíření informace o tom, že na 

Církevní ZŠ P.Pittra je vyhlášeno výběrové řízení na ředitele – jsou nápomocni schopnému 

adeptovi pomoci s realizací vizí společně s DCHOO – chtějí pozvednout úroveň této církevní 

základní školy.   

 

e.) S.T.O.P. – doučují ve svém zázemí, ale také chodí doučovat do rodin, pokud je to tak 

domluveno. Domluvy však probíhají vždy v zázemí. 

 

f.) Vzájemné soužití – hledají kolegu do projektu Společně za práva a bezpečí, sociálního 

pracovníka do SAS, služby poskytují bez omezení, v aktivitách hledají způsoby, jak některé 

aktivity realizovat a dodržovat vládní opatření, NZDM se připravují na Velikonoční obchůdky 

s Albertem. 

 

g.) ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz – ve skupině proběhla diskuse ohledně testování žáků a 

studentů – vzhledem k tomu, že zatím není nic rozhodnuto, tak se ještě neví, jak to bude 

konkrétně probíhat. Nicméně v pracovní skupině zazněl hlas, aby se rodiče motivovali 

k posílání dětí do škol, aby jim to bylo vysvětlováno, protože nečinnost bude mít za negativní 

následky pro tuto generaci. 

 

h.) Centrom -  informace ohledně přijímání žádostí o bydlení  - mají přislíbeno 50 bytů od 

Heimstaden – informace již byly členům pracovní skupiny zasílány v samostatném mailu. 

 

i.) Armáda spásy – fungují na principu 1:1 (pracovník:klient), pomáhají se školní přípravou, 

v odpoledních hodinách se snaží umožnit i další aktivity v rámci dodržování vládních nařízení. 

 

j.) Slezská Ostrava – informace o tom, že cílová skupina moc nehlásí Covid, nechodí k lékařům – 

proto dělají osvětu mezi nimi (letáčky, rozhovory). 

 

k.) Koordinátorka sociálního začleňování – předány informace o tom, že opatření obecné povahy 

v Mariánských Horách a Hulvákách bylo zrušeno, nyní se čeká na právní moc, která by měla 

být každým dnem. Od této doby se bude moci žádat opět o doplatek na bydlení.  Informace o 



 

  

odborném poradenství organizace ROMODROM pro lidi navracející se z Velké Británie 

v souvislosti s Brexitem. Sídlo mají na ÚAN v kachličkové budově , odkaz na webové stránky 

https://romodrom.cz/cs/co-delame/socialni-sluzby/odborne-socialni-poradenstvi/brexit/ . Nejsou 

v základní síti sociálních služeb. Pokusíme se je pozvat na pracovní skupinu. 

 

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 18.03.2021 od 08:30 

Místo: dle možností, bude upřesněno 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

  

https://romodrom.cz/cs/co-delame/socialni-sluzby/odborne-socialni-poradenstvi/brexit/

