
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 16.09.2021, 08:30 – 11:30 

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

 

PROGRAM 

 

1. Info Z MT – OPTIMKO, SOCIOPOINT 

2. Harmonogram příprav 6.KP 

3. Informace z výběrového řízení pro rok 2022 

4. Plán postupu - aktualizace 

5. Info z organizací 

6. Různé 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Info z MT – OPTIMKO, SOCIOPOINT 

 

a.) Po dlouhé době proběhlo setkání pracovní skupiny v prezenční formě. Poděkování S.T.O.P.ce 

za přípravu prostoru. 

b.) SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu, orientace v systému sociálních služeb v případě 

potřeby řešení nepříznivé sociální situace, v níž se někdo ocitl. Od 01.10.2021 bude sloužit 

nejen odborné, ale i laické veřejnosti, a to v úředních hodinách Magistrátu, v kanceláři č. 151 

v budově Nové radnice, Prokešovo náměstí 8. Ve stejnou dobu je k dispozici také bezplatná 

linka 800 700 650, e-mailová komunikace sociopoint@ostrava.cz. Sociopoint bude mít také 

mobilní aplikaci určenou především odborné veřejnosti. Jsou vypracovány manuály (pro 

odbornou veřejnost) a letáky (pro laickou veřejnost), které budou distribuovány zejména 

členům workshopů a skupin, které materiály připravovaly. Zároveň budou dostupné on-line ke 

stažení a vytištění v mobilní aplikaci a na webových stránkách www.kpostrava.cz. Členové 

naší PS mají o manuály a letáky zájem. 5 témat manuálů (zpracovány ve spolupráci 

s organizacemi řešícími dané téma): 

- Domácí násilí na seniorech 

- Bezdomovectví 

- Dluhová problematika 

- Osoby s duševním onemocněním 

- Osamělý senior 

mailto:sociopoint@ostrava.cz
http://www.kpostrava.cz/


 

  

c.) OPTIMKO – do konce roku by měly být k dispozici první výstupy. Nyní dobíhají Scénáře 

budoucnosti, v říjnu budou probíhat participativní rozhovory s veřejností – na ty byly 

doporučeny všechny organizace z naší pracovní skupiny. 

Ad 2. Harmonogram příprav 6. KP 

 

Harmonogram 6. KP – v následujícím roce nás čeká práce na novém komunitním plánu. 

S tím souvisí také volba manažera. Do konce září na e-mail lskvaridlova@ostrava.cz zaslat 

jména kandidátů na pozici manažera. Na příštím setkání proběhne volba manažera – podle 

domluvy se bude jednat o veřejnou nebo tajnou volbu – upřesní se na jednání, proto prosíme ty 

členy, kteří mají hlasovací právo, aby se říjnového jednání zúčastnili. 

 

Plán příprav na 6. KP  01-04/2022 – jednání pracovních skupin (cíle, opatření, aktivity) 

   04-06/2022 – kompletování podkladů na jednáních MT 

   06/2022 – připomínkové řízení 

   08/2022 – jednání v komisích RM 

   09/2022 – schvalování v RM + ZM 

 

Ad 3. Informace z výběrového řízení pro rok 2022 

 

Dotace 2022:  

VŘ SMO – schváleno v ZM. Příjem žádostí od 18.-27.10.2021. Přihlášky přes Portex nebo 

EVagent – podle toho, do jaké oblasti. Všechny podmínky jsou na webu www.ostrava.cz 

Novinky oproti stávajícím pravidlům: 

- odpadne hranice pro platbu v hotovosti do 1.000,- Kč,  

- zavádí se paušální platby některých nákladových položek – ty budou vymezeny ve 

smlouvě o poskytnutí dotace (nebudou se dokládat při vyúčtování účty),  

- nově uznatelným nákladem budou potraviny,  

- neuznatelným nákladem naopak bankovní poplatky, jiné osobní náklady kromě 

stravenek, 

- dokladování bezdlužnosti (zdravotní pojišťovny, FÚ) – stačí doložit kopii, nájemní 

smlouvy se dokládají jen v případě, že se požaduje uhrazení nájmu,  

- nutno doložit Evidenci skutečných majitelů – stačí výpis z justice.cz,  

- v oblasti Prevence kriminality jsou u dvou programů nové přílohy – jedna na 

komunitní práci, druhá na primární prevenci na školách.  

 

d.) Nabídka vzdělávání KÚ MSK – 2.12.2021 – školení základů principů a možností, které nabízí 

komunitní plánování – odkaz pro přihlášení se Nabídka diskusních fór pro skupinu č. 1 | 

Přihlašování na diskusní fóra projektu (msk.cz). 

e.) Asociace nestátní neziskových organizací vyhlásila možnost nominací na osobnost 

neziskového sektoru 2021. 

f.) Vánoční trhy 2021 - termín 26.11.-23.12.2021, provozní doba od 11.00 – 20.00, místo: 

Masarykovo náměstí. Zájemci do 17.9.2021 nahlásit na mail pseidler@ostrava.ct nabízený 

sortiment + kontaktní osobu. V listopadu bude ještě koordinační schůzka. 

g.) Aktualizace plánu postupu při řešení mimořádných situací – přítomni ve stručnosti 

seznámeni s plánem a praktickým využitím. Plán využívám jednak při spolupráci v situacích, 

mailto:lskvaridlova@ostrava.cz
http://www.ostrava.cz/
https://aplikace.msk.cz/diskusni-fora-soc-2/forum/1
https://aplikace.msk.cz/diskusni-fora-soc-2/forum/1
mailto:pseidler@ostrava.ct


 

  

kdy by mohl uvnitř lokalit vzniknout nějaké napětí, konflikt (např. fámy, příprava bitek apod.) 

– když v lokalitě pracovníci zaznamenají nějaké napětí, které by mohlo skončit tím, že by 

došlo k mimořádné situaci, nebo když jsou nějaké plánované akce, které naopak mohou 

způsobit napětí v lokalitách. Je nutno v organizacích probrat a zaktualizovat telefonní 

kontakty – Lucka Š. zašle do příslušných organizací k aktualizaci. 

Ad 4. Informace z organizací  

 

a.) ÚMOb Slezská Ostrava – problém se správkyní na Pláničkové ulici – domluvena 

spolupráce mezi Vzájemným soužitím a ÚMOb Slezská Ostrava ohledně setkání 

s majitelem a hledání cesty, aby byly spokojeny obě strany – nájemníci i pronajímatel. 

b.) ARKA CZ – začali pracovat i se skupinami. Veškeré info ke skupinám (Prevence relapsu, 

skupina pro osoby blízké, arte skupina) jsou uvedeny na webu organizace – www.arka.cz. 

c.) S.T.O.P. – předala informaci, že na školách mají fungovat národní plány doučování – 

odkazovat potřebné nejen na S.T.O.P.ku, ale i na školy, kam chodí (ty by měly zajistit 

doučování – mají na to peníze). Bohužel tato situace značně znevýhodňuje NNO 

zabývající se doučováním dětí. V létě uskutečnily 8 kempů pro cca 100 dětí – některé 

pobytové, některé příměstské. 

d.) Koordinátorka sociálního začleňování – informace o aplikaci ČÁRA – mobilní 

aplikace, kde jsou praktické info, kam je možno se obrátit, jak je možno řešit něco, když 

člověk zůstane na ulici. Informace o nové spolupráci s ASZ, která by měla fungovat na 

bázi garantů za určitá téjmata, kteří jsou členy různých pracovních skupin, které již 

existují. Těmito garanty by měli být zaměstnanci SMO. Oblasti garance: Bydlení, 

Zaměstnanost a dluhová problematika, Prevence kriminality, Komunitní práce a zdraví, 

Rodina a Vzdělávání. Společně s novým komunitním plánem se bude také vytvářen nový 

plán sociálního začleňování a nová Strategie prevence kriminality. 

e.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – společně se Vzájemným soužitím realizovali několik 

komunitních setkání v lokalitách ohledně očkování – výzva ke spolupráci z KÚ MSK, 

dále spolu se VS spolupracují na ulici Jílová. Čekají stejně jako S.T.O.P. na výsledky 

Norských fondů ohledně vzdělávacího projektu – nyní v Přívoze nefunguje předškolní 

neformální klub, protože v srpnu skončil projekt z OP VVV. Nyní na Jílové řeší vztahy 

s majitelem objektu (ubytovny), kde mají pronajaté prostory, neboť došlo ke změně 

majitele. Velký úspěch měla akce Miss Roma, kterou pořádali. 

f.) Potravinová banka – informace o tom, že v období 10-12/2021 obchodní řetězec Albert 

věnuje 1 milion porcí jídla Potravinové bance (1/3 trvanlivých potravin a 70% čerstvého 

sortimentu – aby organizace byly připraveny, protože část toho půjde i do Ostravy. 

g.) Vzájemné soužití – Společně za práva a bezpečí začali spolupracovat s Centromem na 

preventivních přednáškách, rozjíždějí se pochůzky s Policií ČR. Spolupráce s S-J na 

Jílové, v lokalitách probíhají komunitní aktivity – komunitní akce, workshopy finanční 

gramotnosti na S.T.O.P.ce – služby a aktivity jsou realizovány bez omezení. V létě byl 

pořádaný letní tábor pro 43 dětí. 

h.) Don Bosco – s létě realizovali tábory pro děti, ale i pro rodiny, na Soivě uskutečnili na 

začátku září Dětský den se zapojením obyvatel, asistence APK – uvažují o spolupráci 

s DCHOO ohledně komunitní práce v této oblasti. Spolupracují s OU PdgF– p. Cisovská 

na seminářích Divadla fórum. Pomáhali organizovat Romskou pouť v Olomouci minulý 

víkend. 

http://www.arka.cz/


 

  

 

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 21.10.2021 od 08:30 do 11:00 

Místo: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Božkova 65, Ostrava Přívoz 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

  


