
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 18.11.2021, 08:30 – 11:00 

MÍSTO KONÁNÍ: Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s., Nerudova 54, 
Ostrava 
 

PROGRAM 
 

1. Informace z organizací 
2. Různé 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Informace z organizací  
 
a.) Poděkování za prostory a přípravu dnešního jednání CSSO. 
b.) Oznámení změn v členství v PS RE – členem PS za ÚMOb Vítkovice je Lucie Herzová, stálý 

zástup Edita Stejskalová.  
c.) Vánoční setkání 09.12.2021 na Slezskoostravském hradě je z epidemiologických důvodů letos 

zrušeno. 
d.) Na MMO se opět začali zabývat možností bezplatné dopravy dětí do 15 let, tentokrát ve 

spolupráci s odborem školství a sportu a odborem kultury. Na DPO bude podáván společný 
návrh. Lucka Š. e-mailem rozešle členům skupiny návrh podnětu s tím, že prosí o připomínky 
a podněty, které by byly ještě zapracovány (půjde v samostatném e-mailu). 

e.) Na skupině se rozběhla diskuse o problematice vhodných prostorů pro poskytování služeb, a 
to tam, kde organizace působí (např. dlouhodobý problém nemožnosti nalézt vhodnější 
prostory pro NZDM KC Hrušov, SPOLEČNĚ–JEKHETANE – problém s hygienickými 
podmínkami na Jílové (švábi, potkani, soukromý majitel moc nekomunikuje apod.). Podnět ze 
skupiny, zda by v těchto případech mohlo pomoci město – např. při vyjednávání, vlastnictví 
nějakých objektů v lokalitách, kde by bylo možností poskytovat potřebné služby apod. Bod 
byl zapsán proto, aby nezapadl při zpracovávání dalšího komunitního plánu. 

f.) 20.11.2021 probíhá národní potravinová sbírky, do které jsou organizace naší pracovní 
skupiny zapojeny. 

g.) Koordinátorka sociálního začleňování – dotaz na to, zda někdo neví něco o opravovaných 
domech na ulici Cihelní.  

h.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – Problém s prostory na ulici Jílová, problém zjišťování u dětí a 
mládeže, kdo je v karanténě, kdo nemá ve středisku proto být apod. K tomu se rozpoutala 



 

  

diskuse, kde si účastníci předávali zkušenosti. Začali spolupracovat s organizací Ostravská 
nota, z.s. – aktivity zaměřené na romskou kulturu a literaturu. 

i.) Potravinová banka – 20.11.2021 bezkontaktní národní potravinová sbírka. 
j.) Vzájemné soužití – Připravují společně s komunitami akce na Mikuláše, řeší personální 

záležitosti v souvislosti s onemocněními pracovníků nebo karanténami, služby nejsou 
omezeny. 

k.) DCHOO - Také bojují s onemocněními pracovníků nebo nařízenými karanténami. Přítomní 
zástupci skupiny si předali zkušenosti s těmi problémy – jak to kde funguje, co kde dělají 
apod. Do konce roku přijedou zástupci slovenského ministerstva práce a sociálních věcí 
ohledně komunitní práce. Podnět ohledně možnosti obdarovat děti ve válečném konfliktu na 
Ukrajině – www.adoptujsi.cz. 

l.) CENTROM - NZDM na Sirotčí by měl fungovat minimálně další rok. Pořád procházejí 
testováním pracovníků na pracovišti. 

m.) Centrum sociálních služeb Ostrava - Uspořádali setkání zástupců 4 SAS a MdT z FN 
Ostrava ohledně pomoci dětem s duševními poruchami, z čehož vyvstala potřeba vzdělávání 
pracovníků v této oblasti – spojeno s R.Honusem – vzdělávání by mohlo být zaštítěno z KP 
Ostrava. 

n.) Don Bosco – Bojují se zavšiveností dětí a mládeže, kteří navštěvují jejich aktivity – rozběhla 
se diskuse ohledně toho, kde co dělají. 

o.) S.T.O.P. - Jsou zapojeni do Tyrkysové sbírky, která nyní probíhá, dále do Sbírky s Albertem 
04.-05.12.2021, do Sbírky splněných přání s Českou spořitelnou. Byli navštívit Kunštát u 
Hodonína – doporučují. 

Ad 2. Různé  
 

a.) Diskuse ohledně ukončování odběru energií v souvislosti s Bohemia Energy – mnoho 
klientů se to netýká, jsou u jiných společností. Ale vyvstal problém, který zajisté bude 
kulminovat – zvyšování záloh na energie např. u společností, kde jsou lidé v tvz. energetické 
aukci. 

b.) Vzhledem k tomu, že se již do konce roku neuvidíme, přejeme pohodové vánoční 
svátky, dostatek odpočinku, mnoho příležitostí k načerpání energie a hlavně zdraví. 

 
 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 
 

Termín: leden 2022 (bude upřesněno) 
Místo: bude upřesněno 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 
 

 
 


