
 

  

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 17.09.2020, 08.30 – 11.00 

MÍSTO KONÁNÍ: S.T.O.P., z.s., Bastlova 9, Ostrava -  Zábřeh 

 

PROGRAM 

1. Různé. 
2. Info z organizací. 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ  

Ad 1.) Různé. 

 
a.) Manažerka přivítala přítomné a poděkovala zástupcům organizace S.T.O.P. za přípravu 

prostorů pro dnešní jednání. 
b.) Setkání se zúčastnili zástupci OU z projektu OPTIMKO – Kristýna Wilamová a Lenka 

Caletková – představily v krátkosti projektu a požádaly o spolupráci při vyplňování on-line 
dotazníku – link bude rozeslán po finalizaci. Manažerka apelovala na vyplňování dotazníku, 
který má zabrat cca 15 min – odpovědi budou anonymní, ale bude monitorováno, kolik členů 
pracovní skupiny se zapojilo. Členové budou vyzvání e-mailem, až bude dotazníkové šetření 
realizováno. 

c.) Info z MT – PS MTKP žádala o spolupráci při sdílení příběhů lidí, kteří měli nepříjemnou 
zkušenost s chováními zdravotnických pracovníků (lékařů, sester apod.) – pokud jste 
se při práci s klienty setkali s nepříjemnou situací ve vztahu k poskytování zdravotní péče 
klientům, prosíme o sepsání a anonymizování příběhu a zaslání R. Honusovi, který se ujal 
toho, že příběhy bude sbírat a pak dále s nimi pracovat – mail info@existential-coaching.cz.  

d.) Dne 16.09.2020 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města 
výb ěrové řízení pro poskytování pen ěžních prost ředků na rok 2021 v oblasti sociální 
péče, prevence kriminality  s termínem pro podávání žádostí od 19.10.2020 do 30.10.2020.  

e.) PS Senioři byla předána informace pro ostatní, že 08.10.2020 probíhají gerontologické dny 
v Praze on-line formou - nabízejí zajímavá témata – možno se přihlásit na  www.alzhaimer.cz. 

f.) Informace o projektu SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu – MMO vytvořil místo prvního 
kontaktu, kde se zatím mohou obracet poskytovatelé sociálních služeb a sociální pracovníci, 
tedy odborná veřejnost v případě, že potřebují získat základní informace nebo orientaci 
v problému. Jsou k dispozici v pracovní dny od 08.00 do 16.00 2 pracovnice. Projekt 



 

  

se primárně zaměřuje na 5 hlavních oblastí, které byly v rámci projektu vytipovány: domácí 
násilí, bezdomovectví, dluhová problematika, osoba s duševním onemocněním a senioři. 
Pořádají workshopy, na které zvou vybrané zástupce – v pracovní skupině byly některé 
organizace osloveny. Webová stránka http://sociopoint.ostrava.cz, mail: 
sociopoint@ostrava.cz. 

g.) Předána informace o tom, že se připravují změny v jednacím řádu, které by měly být do konce 
roku odsouhlaseny – členové budou informováni po schválení. 

h.) V průběhu následujících dnů bude probíhat aktualizace Katalogu sociálních služeb – členy 
bude oslovovat kontaktní osoba - v průběhu měsíce října. Apelace na členy, aby 
po kontaktování zaktualizovali údaje co nejdříve. 

i.) Manažerka žádá členy pracovní skupiny, aby se na portále sociálních služeb podívali, zda mají 
uvedeny všechny poskytované sociální služby a zda jsou údaje aktuální – pokud údaje nejsou 
aktuální a nebo chybí nějaká služba – doplnit a poslat kontaktní osobě 
lskvaridlova@ostrava.cz, která bude komunikovat s koordinátorem KP. Termín pro kontrolu 
a zaslání je do 21.10.2020.  

 
Ad 2.) Info z organizací.  

 

a.) POOLP - často se setkávají s problémem ne/motivování klientů k ne/placení nájmů – podaří se 
najít byt, ale po nějaké době v lepším případě, přestávají klienti platit nájemné – jak 
je motivovat, jak dál – proběhla diskuse mezi členy PS, kteří sdíleli podobné zkušenosti.  
Dalším tématem k diskusi byla potravinová pomoc  – jak zamezit „zneužívání“, jak je možno 
nastavovat pravidla a zefektivnit distribuci k lidem, kteří potravinovou pomoc skutečně 
potřebují – rozběhla se diskuse, ve které byly předány informace, že Jana Abrlová (MMO, 
OSVZ) měla setkání s organizacemi, které distribuují potravinovou pomoc, 
ale i s Potravinovou bankou – hledají se cesty, jak zefektivnit tuto pomoc – připravuje se 
i propojený systém, který by měl zamezit „zneužívání“ této pomoci, protože by bylo možno 
člověka identifikovat podle unikátního kódu, dále možno vytvořit pravidla, kterými by 
se mohly inspirovat ostatní organizace. Tato oblast se snaží zasíťovat, PS RE nebude podnikat 
svoje kroky. Předsedkyně Potravinové banky Ostrava zjistí informace k počítačovému 
systému z národní úrovně Potravinové banky, aby se v Ostravě nedělalo něco, co se dělá již na 
jiné úrovni, a kontaktní osoba PS zjistí informace o síťování z města – na další setkání. 

b.) Centrom  – nová vedoucí oblasti bydlení (realitní část) – Vladimíra Enenklová.  
V rámci projektu nabídka možnosti tranzitního místa pro 1 muže na vyklízecí a pomocné 
práce (1-3 měsíc DPČ, pak dalších 6 měsíců pracovní smlouva).  
Přes léto realizace aktivit na Sirotčí, v řešení další pokračování NZDM na Sirotčí ulici v roce 
2021. 

c.) SZÚ – 30.09.2020 budou realizovat Dny zdraví na Hlavní třídě v Porubě – Pohni se zdravím – 
zvou k účasti, dále nabízejí besedy a pohybové aktivity, které nyní realizují v Radvanicích, 
Vítkovicích, Přívoze a v Hrušově – nabídky přesunutí z Hrušova jinam – zájem SPOLEČNĚ-
JEKHETANE – bude domlouváno individuálně. 

d.) ÚMOb Vítkovice  – změna na pozici starosty MOb. Nově podpora komunitní práce na území 
MOb, podpořena z KÚ MSK. 

e.) ÚMOb Slezská Ostrava  – informace o vystěhovávání Riegrovy ulice – do 30.09.2020 má být 
vyklizená – lidé se stěhují – 4 rodiny na Cihelní, 1 rodina na Rovnou, v jednání další 2 rodiny, 



 

  

ale dalších 11 rodin se neví, obyvatelům na Riegrově 43-49 byla ostavena voda. Majitel má 
záměr rekonstruovat cca 1 rok a pak opět pronajímat.  

f.) DCHOO – v listopadu končí oprava bytů v domě na Rampě, provoz 6 bytů by měl být 
od cca března 2021. 22.09.2020 pořádají Den otevřených dveří v Poradně na Čujkovově ulici 
na Jihu. Personální změny – novou vedoucí Šance domova je Helena Peškarová, novou 
vedoucí NZDM je Andrea Šlauerová. 

g.) Don Bosco  – aktivity fungují, i na Soivě. 19.09.2020 zvou na Romskou pouť do Olomouce 
do katedrály. 

h.) AS – v Prevenci bezdomovectví přijímají každé pondělí žádosti, i když nyní mají všechny 
byty obsazené. Narazili na problém s obsazováním dvou bytů na Zemanské, kde jim majitel 
neschvaluje podnájemníky – jedná se o větší byty - budou je nejspíš vracet zpět majiteli. 

i.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE  – od 01.09.2020 realizují projekt VUZ – chceme vědět, umět, znát 
– neformální vzdělávání dětí v kroužcích. Z důvodu opatření a nevyzpytatelnosti situace 
kolem pandemie zrušili akci Setkání vzájemného porozumění – prezentaci zájmové činnosti, 
která je realizovaná pro veřejnost v Přívoze. Potravinová banka – bude realizovat investiční 
projekt na výstavbu zázemí a skladů v Ostravě, který by měl být dokončen v roce 2023. 
Přestali realizovat obědy do škol.  Nyní běží různé způsoby zajištění obědů pro děti 
prostřednictvím projektu organizace Women for woman – info zde (obědy pro děti). 

j.) S.T.O.P. – v místě setkání dnešní skupiny, na Bastlově realizují skupinová doučování pro děti 
1. stupně v rámci projektu Orion, pro děti 2. stupně v rámci projektu Apollo. Skupinové 
doučování probíhá ve skupince max. 3 děti a vyučující. Dětem proplácejí jízdné při těchto 
aktivitách. Dále mají kapacitu pro doučování dětí 1. stupně v rodinách. 

k.) Vzájemné soužití  – obracejí se na kolegy, jestli nemají informace o nějakém volném prostoru 
v Muglinově pro nízkopráh – děkuji za tipy – stále hledají prostory pro přesun této služby. 
Finanční gramotnost – nabízejí spolupráci pro další rok  - realizují pro děti 10-18 let besedy 
na téma finanční gramotnosti – zábavnou formou předávají informace – zda má někdo zájem 
o tyto besedy – zájem má STOPka a možná Don Bosco, ostatní se mohou ozvat Lucce Mastné. 

l.) Dále se rozběhla diskuse ohledně vystěhovávání lidí nejen z Riegrovy ulice, ale také 
z ubytovny Čujkovova 40, která se má také rekonstruovat – záměrem majitele ale není 
stěhovat zpět po rekonstrukci rodiny s dětmi. 

m.) Situaci v souvislosti s COVID-19 - kontaktní osoba osloví KHS, zda jí m ůže předávat 
informace o tom, které školy a t řídy z nich dostali na řízenou karanténu, kde se tedy 
vyskytlo onemocnení,  protože se v lokalitách šíří v některých případech panika – např. 
rozhodnutí ředitelky ZŠ Přemysla Pittra ohledně preventivního uzavření 4 tříd a poslání dětí 
domů, kdy rodiče z toho pochopili, že je tam onemocnení a proběhla panika. Z našich oblastí 
je uzavřena 1 třída na ZŠ Karasova v MHaH – KHS spolupracuje se Vzájemným soužitím při 
trasování některých dětí. Kontaktní osoba by v případě zjištění informací předala informace 
organizacím, které s dětmi z daných škol můžou pracovat v sociálních službách. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín:  15.10.2020 od 08.30 

Místo:  Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava Vítkovice 

 

V případě, že budou n ějaká omezení v souvislosti s COVID -19, tak budeme informovat, jak a 
zda bude jednání probíhat. 
 

 

Zapsala:   Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 
 

  

 

 

 

 

  


