
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 21.10.2021, 08:30 – 11:30 

MÍSTO KONÁNÍ: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s., Božkova 65, Ostrava 

 

PROGRAM 

 

1. Volba manažera/rky pracovní skupiny RE na období 2022-2025 

2. Informace z MT 

3. Informace z organizací 

4. Různé 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. a 2. Volba manažera/rky pracovní skupiny RE na období 2022-2025 + info z MT 

 

a.) Poděkování za prostory a přípravu dnešního jednání.  

b.) Oznámení změn v členství v PS RE – stálý zástup za Centrom (člen - Marcela Chudá) je Aleš 

Merta, stálý zástup za SPOLEČNĚ-JEKHETANE (člen - Helena Balabánová) je Taťána 

Bobáková. 

c.) Vzhledem k personálním změnám na sociálním odboru ÚMOb Vítkovice se manažerka dotáže 

na nominování člena a stálého zástupu. 

d.) Volba manažera – přítomní členové a hosté byli seznámeni s volebním řádem.  

Kandidát na manažera/ku – dosavadní manažerka Lucie Mastná. Jiný kandidát nebyl 

nominován skupinou.  

Skupina rozhodla o veřejné volbě manažera. Z 10 přítomných členů s hlasovacím 

právem bylo pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0. Pro další období je tedy manažerkou PS RE 

Mgr. Lucie Mastná. Gratulujeme!       

e.) Spolupráce s ASZ – připravuje se memorandum spolupráce, bylo ustaveno Lokální 

partnerství, nebudou vytvářeny další pracovní skupiny – budou se využívat dosavadní 

struktury, které na městě jsou. Manažer pro spolupráci s ASZ je Bc. Jana Abrlová, DiS. 

Návazná spolupráce pomůže organizacím v jednodušším přístupu k čerpání financí z ESF 

v rámci uzavřených výzev KPSV+. 

f.) 6. komunitní plán – bude vytvářen za podpory facilitátora, je nabídka na něm začít pracovat již 

v listopadu – prosinci 2021. Jméno facilitátora zatím neznáme. Při vytváření je vhodné, aby 

byli přítomni ti, kteří mají přístup a informace ke strategiím a výhledovým plánům svých 

organizací.  



 

  

g.) Termín vánočního setkání 09.12.2021 na Slezskoostravském hradě, cca od 15.00 hodin. 

Oficiální pozvánka bude distribuována před akcí.  

Ad 3. Informace z organizací  

 

a.) Koordinátorka sociálního začleňování – dotaz na to, zda někdo neví něco o nájemnících 

z ulice Jablonského v MOb MHaH – nikdo z přítomných nic neví. ÚMOb MHaH nabízejí 

k pronájmu 5 finských domků na Bedřišce.  

b.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – 24.09.2021 pořádali Setkání vzájemného porozumění na 

nám. Svatopluka Čecha – přítomnost cca 1.000 lidí, zahájil náměstek primátora, přišel 

pozdravit i ministr kultury Zaorálek. Hledají vedoucího/cí NZDM. 

c.) Potravinová banka – 20.11.2021 bezkontaktní národní potravinová sbírka, zapojené 

organizace již mají rozděleny obchodní řetězce a jednotlivé obchody. Pokud při fresh 

pomoci dostane organizace shnilé, plesnivé nebo jinak nevhodné potraviny, je možno je 

v obchodním řetězci odmítnout. Hledají místo pro vlastní výdejnu potravinové pomoci. 

Rovněž vyvíjejí systém na evidenci pomoci, aby se předcházelo zneužívání pomoci napříč 

organizacemi. 

d.) Vzájemné soužití – NZDM Hrušov navázalo spolupráci se Čtyřlístkem, Alzhaimer 

centrem a Domovem pro seniory na Kamenci. Služby fungují v normálním režimu, 

komunitní práce rovněž, realizují se komunitní akce, byl uspořádán fotbalový turnaj. 

Rozběhla se diskuse, jak zajistit služby vzhledem k povinnosti nošení ochrany úst – 

některé organizace dávají v NZDM roušky každý den, nevybírají peníze, nedávají je proto, 

že potřebují k něčemu jinému. Až dojdou, přejdou asi k látkovým, které budou 

dezinfikovat a prát. 

e.) DCHOO - obnovili spolupráci s ÚMOb MOaP ohledně bytů (Vaškova, Spodní), navazují 

v této oblasti spolupráci také s ÚMOb Ostrava-Jih. Obnovili spolupráci v oblasti bydlení a 

doprovodných služeb se spolkem Zázemím. Na ÚV ČR podali projekt na komunitní práci 

(i na bytový dům SOIVA ve spolupráci s Don Boscem). Nyní procházejí v NZDM 

inspekcí kvality. V příštím roce plánují řadu akcí u příležitosti 20 let Vesničky soužití, 25 

let DCHOO a 100 let Charity. Pokud je potřeba, v rámci poradenství mají k dispozici 

terapeuta – možno se na ně obracet. 

f.) CENTROM - Personálně se stabilizují, řeší, jak dál v NZDM Vítkovice (prostory). Na 

příští skupině vzhledem k dotazům členů PS budou informovat ohledně možnosti bydlení 

v jejich sociálních bytech, co se změnilo, kolik bytů mají apod. 

g.) Armáda spásy - Hledají nového vedoucího/cí přímé práce v NZDM a také pracovníka 

pro SAS pro seniory. Informovali o fungování v NZDM ohledně roušek. 

h.) ÚMOb MOaP - nová vedoucí OSPOD – paní Mgr. Barbora Boyko – přijde se se skupinou 

na příštích jednáních seznámit. Problém bydlení vícepočetných rodin. 

 

Ad 4. Různé  

 

a.) Podnět na dotace na SMO – povinnou přílohou k sociálním službám je žádost na 

kapitolu 313 – ukončení dotačního řízení města je minimálně o týden dřív než dotační 

řízení MSK 313 – zda je nutno tuto přílohu – zda nejde jako u doložení bezdlužnosti ji 

doložit až případně před podpisem smlouvy. Další podnět ohledně dotací – zda je nutno u 

SAS povinná příloha spolupráce s OSPOD – mnohdy mohou být zájmy odlišné, nemusejí 



 

  

doklad o spolupráci získat. – kontaktní osoba předá k pracovníkům SMO, kteří se zabývají 

dotacemi. 

b.) Předávány informace o tzv. milostivém létě. 

c.) Předávány informace ohledně ukončení aktivit některých dodavatelů energií. 

 

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 18.11.2021 od 08:30 do 11:00 

Místo: Centrum sociálních služeb Ostrava, Nerudova 49, Ostrava Vítkovice 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

  


