
 

  

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 22.2.2022,  8.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: Armády spásy, Palackého 25,Ostrava - Přívoz 

 

PROGRAM 

1. Tvorba VI.KP 

2. Různé 

 

1.) Přivítání členů a hostů na dnešním jednání. Jednání se uskutečnilo na AS, Ostrava – Přívoz 

2.) Většina času byla věnována tvorbě cílů a opatření VI. KP – z čehož bude samostatný zápis 

3.) Informace o dotačním řízení Statutárního města Ostrava – oblast sociální péče  - již jsou 

známy výsledky, oblast prevence kriminality bude v březnovém zastupitelstvu 

4.) Poděkování za vyplnění Karet aktivit 2021/2022 – za PS RE odesláno koordinátorovi KP 

5.) Lidé lidem 2022 – proběhne 23.6.2022 v Komenského sadech v podobném formátu jako před 

2 lety, organizace budou mít možnost prezentovat se při vystoupeních – organizace této akce 

bude v dalším období upřesněna (vystoupení, pobyt ve stánku apod.) 

6.) Vzhledem k tomu, že pracovní skupina Prevence kriminality odchází z Komunitního plánování 

a bude samostatná, někteří členové této pracovní skupiny se včleňují do stávajících 

pracovních skupin (službové záležitosti). Na dnešním jednání je proto přítomen zástupce 

z Pavučiny (NZDM v Kunčičkách), kteří uvažují o členství v naší pracovní skupině – bude 

rozhodnuto nejdříve na dubnovém setkání, nicméně již se se skupinou zapojí do tvorby VI. KP 

7.) Prevence kriminality bude sestavovat svou strategii a zabývat se jejím naplňováním – proto 

by potřebovala setkávat se i se členy naší pracovní skupiny v rámci KP (těmi, kteří se zabývají 

nebo řeší prevenci svými programy a aktivitami). Proto byl představen návrh, aby nevznikla 

další pracovní skupina, ale aby byla  1 x 3 měsíce pracovní skupina RE KP rozšířena o další 

členy z prevence kriminality a tato setkání by se více věnovala preventivním oblastem 

v souladu se strategií (nescházela by se zvlášť, jednání ba bylo ve stejný den jako PS RE, která 

by byla časově delší a více se věnovalo tématům prevence kriminality – část klasická pracovní 

skupina RE KP, část prevence kriminality). 



 

  

 

 

Další pravidelné setkání proběhne 17.3.2022 od 8.30 – 11.30, Don Bosco, 

Vítkovická 1949, Ostrava – moravská Ostrava 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

                Mgr. Lucie Škvaridlová – kontaktní osoba 

  

 

 

 

 

 

 

  


