
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 17.06.2021, 08:00 – 10:00 

MÍSTO KONÁNÍ: MS Teams (on-line) 

 

PROGRAM 

 

1. Scénáře budoucnosti – realizace projektu OPTIMKO (8:00-09:30) 

2. Informace z organizací 

3. Různé 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Scénáře budoucnosti – realizace projektu OPTIMKO  

V rámci realizace projektu OPTIMKO – analytické části, proběhlo v naší pracovní skupině setkání nad 

scénáři budoucnosti. 

Ad 2. Informace z organizací  

Vzhledem k časové délce scénářů budoucnosti dostali zástupci organizací možnost sdělit informace 

(ne každý byl vyzván ke sdělení). 

 

a) Vzájemné soužití – začalo v lokalitách realizovat s obyvateli komunitní akce s velkým 

úspěchem u místních, za dodržování hygienických opatření. Společně za práva a bezpečí 

navázalo spolupráci s NZDM Centrom ohledně besed. Připravuje se komunitní den na ulici 

Jílová. 

b) POOLP – dotazovali se na možnost příměstských táborů bez nutnosti placení – odkázáni na 

S.T.O.P.ku (letáček přílohou zápisu), která má ještě volné kapacity v příměstských 

táborech/kempech, možno kontaktovat základní školu, kam potenciální účastník dochází, zda 

neorganizuje něco sama škola, možnost pobytových táborů – např. Don Bosco, Vzájemné 

soužití, ale kapacita je už možná naplněna.  

c) Centrom – oznámení změny ve členství – Nikola Seidlová se dnes loučila, od příště místo ní 

bude členem Markéta Juřinová. 

 

Dále proběhla diskuse ohledně fungování služeb v současnosti – služby fungují za dodržování 

protiepidemiologických a hygienických opatření (roušky, dezinfekce, větrání, práce v terénu, měření 

teploty, čestná prohlášení o testování (u dětí a mládeže). 

 

 



 

  

Ad 3. Různé 

a.) letní setkání proběhne 05.08.2021 v odpoledních hodinách – místo bude upřesněno – 

úkol manažerky vykomunikovat místo setkání (Don Bosco, STOP apod.) 
b.) na minulém setkání proběhla diskuse ohledně toho, co je a není možno v současné 

situaci v sociálních službách – kontaktní osoba komunikovala s MSK i s MPSV – 

v podstatě mají služby fungovat v normálním režimu, ve standardní kapacitě s dodržování 

protiepidemiologických a hygienických opatření. 
c.) Zápis z jednání PS RE – zápis je zpracováván manažerkou, kontaktní osoba kontroluje a 

doplňuje. Pokud má někdo nějaké podněty k doplnění nebo úpravě informací 

uvedených v zápise, je možno kontaktovat manažerku, která jej dle požadavků a 

podnětů organizací upraví a zajistí znovu rozeslání. Není to problém.       

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 16.09.2021 od 08:30 do 11:00 

Místo: dle možností, bude upřesněno (on-line nebo osobně v S.T.O.P.) 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

  


