
 

  

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

ROMSKÉ ETNIKUM 
 

 

DATUM: 20.01.2022, 08:30 – 11:30 

MÍSTO KONÁNÍ: on-line prostřednictvím MS Teams 

 

PROGRAM 

 

1. Info z MT – karty aktivit. 

2. Tvorba VI. KP. 

3. Informace z organizací. 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Info z MT – karty aktivit 

 

a.) Přivítání členů a hostů na dnešním jednání. Jednání se uskutečnilo on-line prostřednictvím 

aplikace MS Teams. 

b.) Oznámení změn v členství v PS RE – oznámení změny ve členství DCHOO – Růžena 

Dunková je nově členkou místo Heleny Peškarové.  

c.) Karty aktivit – byla zjednodušena podoba Karet aktivit – hodnocení i plán je v jednom 

formuláři. Manažerka přepošle do organizací ty Karty aktivit, které se dané organizace týkají. 

Pokud si někdo nebude s něčím vědět rady, tak je připravena pomoci (telefonicky, e-mailem, 

osobně). Prázdná karta aktivit je přílohou zápisu. Karty aktivit zaslat vyplněné 

do 11.02.2022 na e-mail manažerky luciemastna@seznam.cz  

d.) Vize VI. Komunitního plánu – poděkování všem, kteří se zapojili do hlasování o podobě 

výsledné vize: Vytváříme podmínky pro poskytování sociálních služeb a souvisejících 

aktivit, finančně a personálně udržitelných tak, aby lidé mohli žít důstojně. 

e.) Termín dalšího setkání je naplánován mimořádně na 22.02.2022 od 08:30 – předběžně 

v AS, Palackého 25, pokud to opatření dovolí, jinak bude on-line. V březnu se opět sejdeme 

třetí čtvrtek v měsíci – 17.03.2022 a to v Don Boscu (nebo on-line, pokud to nepůjde). Obě 

tato setkání budou věnována tvorbě VI.KP. Od dubna se budeme scházet tradičně, každý 3. 

čtvrtek v měsíci.  

Ad 2. Tvorba VI. Komunitního plánu 

 

a.) Další cca 2 hodiny byly věnovány tvorbě CI. KP – zápis bude dodán zvlášť. 
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Ad 3. Informace z organizací 

 

a.) Koordinátorka sociálního začleňování – informace o dění na Bedřišce – některé domy byly 

obsazeny novými nájemníky – byly opraveny MOb MHaH, některé finské domky budou 

demolovány (ty, které se nedají zachránit) a bude opraven dům, kde je komunitní centrum. 

b.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – Ke konci roku museli opustit nevyhovující prostory NZDM na 

Jílové – služba tam není tedy poskytována. 

c.) Vzájemné soužití – Služby fungují bez omezení, nyní v NZDM zaměření na dny otevřených 

dveří na střední školy. Zaznamenávají hodně dětí v karanténě nebo izolaci. Společně za práva 

a bezpečí funguje standardně. Ve službách pomáhali lidem s Milostivým létem, 

zaznamenávají větší počty klientů ve službách, více zakázek na pomoc se zajištěním potravin 

z potravinové pomoci. Opět zazněla žádost o informace k vhodným prostorům pro NZDM na 

Hrušově. V rámci komunitní práce v roce 2022 budou pracovat na Jílové (mapování situace a 

potřeb) a na Cihelní. 

d.) DCHOO - Mají možnost finančně pomoci lidem s Milostivým létem – zaplacení jistiny nebo 

její části. Mají možnost pomáhat matkám samoživitelkám v tíživé situaci s jednorázovými 

výdaji (např. něco do domácnosti). Mají možnost finančně pomoci lidem, kteří mají snížené 

příjmy nebo zvýšené výdaje v souvislosti s nemocí Covidem nebo opatřeními spojenými s 

nimi. Komunitní práci v letošním roce rozšířili na SOIVU (mapují situaci). Kromě 6 bytů na 

Rampě mají ještě další 4 sociální byty (2 z MOb MOaP a 2 z MOb Ostrava Jih), celkem tedy 

10. Zaznamenávají nárůst klientů v poradně v Kunčičkách. 

e.) Armáda spásy - Mají nové spolupracovníky, fungují bez omezení, na konci roku se jim 

znovu rozjel Klub Maloš. 

f.) ÚMOb MOaP romský terénní pracovník – problematika bydlení – velký problém.  

g.) ÚMOb Slezská Ostrava rómský asistent – zamyšlení se nad provázaností sociálního bydlení 

a sociálních služeb, zamyšlení se nad plánovaným rodičovstvím. 

h.) Centrum sociálních služeb Ostrava - Řeší uzavírání projektů, administrativní záležitosti, v 

SAS pracují v režimu proticovidových opatření na dvě skupiny, vše funguje. Velmi si 

pochvalovali akci Krabice od bot. 

i.) Don Bosco – Realizují všechny činnosti – buď ve středisku nebo na Soivě. Omezili pobytové 

akce. Spolupracovali na výstavě fotografií přímo na ubytovně Soiva – pozitivní ohlas. 

Zaznamenali zvýšenou kriminalitu part v obchodních centrech – některé tyto party jsou i ze 

Soivy. Zaznamenávají zvýšenou poptávku po materiální pomoci – potraviny, hygiena – 

základní potřeby. 

j.) S.T.O.P. - Komunikují s Národním pedagogickým institutem ohledně doučování, řeší 

provozní záležitosti, Norské fondy – jsou v náhradnících, zatím nemají jistotu financování 

programu Orion a Apollo. 

k.) Projekt Státního zdravotního ústavu - Projekt poběží ještě do konce roku 2022, aktuálně v 

Ostravě pracují 3 mediátorky. Na celý úvazek - 1 pracovnice, a na 3/4 úvazku 2 pracovnice. 

Projekt je zaměřen HLAVNĚ na preventivní aktivity (Dny zdraví - ty běží 2x za rok, Kurzy 

zdravého životního stylu - aktuálně běží v RC Chaloupka - vzdělávání pro  romské 

pěstouny a v České unii neslyšících). Společně se SPOLEČNĚ-JEKHETANE a Domem 

na půl cesty začala v listopadu i tam pohybová aktivita, bohužel vzhledem ke stále se 

měnícím podmínkám - testování atd. aktuálně pozastaveno. Stále realizujÍ individuální 

intervence. Aktuálně mohou nabídnout besedy v centrech - přehled témat  k besedám přílohou 

zápisu. 



 

  

l.) POOLP - Fungují normálně, pracovali s klienty na možnosti Milostivého léta, ale vhodných a 

dokončených případů je minimum. 

m.) ARKA CZ - Navázali spolupráci s OSPODem ohledně spolupráce v Kunčičkách, kde budou 

mít 2 x za měsíc terapeuticko-svépomocné skupiny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. 

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 22.02.2022 od 08:30 

Místo: Armáda spásy, Palackého 25, Ostrava Přívoz (nebo on-line pokud bude nepříznivá 

epidemiologická situace) 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

 


