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Záznam z jednání pracovní skupiny Romské etnikum ze dne 22.2.2022 

Definované problémy 
Nedostatek prostor pro realizaci služeb 
Cíl 1 Zvýšit dostupnost sociálních služeb pro obyvatele ostravských ubytoven 
Cíl 1 Zvýšit dostupnost sociálních služeb pro CS 
Opatření 1.1 Navýšit kapacitu služeb v přirozeném prostředí obyvatel 
1.1.1.Rozšíření na terénní formu – v případě, že bude NZDM realizováno terénní formou a 
bude zapotřebí navýšit úvazky, bude doplněno  
Realizátoři: Společně JEKHETANE, Pavučina 
Indikátor vstupu: navýšený úvazek, počet lokalit s terénní formou služby, počet uživatelů této 
formy služby 
Indikátor výstupu: Zajištění realizace služby tam, kde je to potřeba, ale nejsou vhodné prostory 
pro ambulantní formu 
1.1.2. Rozvoj sociální rehabilitace, navýšení o 1 úvazek  
Realizátor: DCHOO 
Indikátory vstupu: 
Počet osob zajištěných samostatným bydlením se sociální službou 
Indikátory výstupů: 
CS je schopna samostatného bydlení. 
 
Cíl 2.  Zvýšení informovanosti zdravotnického personálu o specifických potřebách cíl. 
skupiny 
Opatření 2.1. Realizace aktivit pro zvýšení informovanosti 
Aktivita 2.1.1 Rozvíjet spolupráci aktérů k zabezpečení dostupnosti zdravotních služeb v SVL 
Realizátoři: Všechny organizace – Vzájemné soužití, Armáda spásy, DCHOO, Centrum soc. 
služeb 
Indikátory vstupu:   
Počet setkání 
Počet osvětových akcí 
Počet  realizovaných praxí, stáží 
Indikátory výstupu: (co se změní tím, že opatření  a aktivitu budeme realizovat?  
Zdravotnický personál je dostatečně informován o potřebách cílové skupiny a je ochoten 
zajišťovat zdravotní péči 
 
 
 
Cíl 3 Přispět ke snížení míry předčasného ukončení školní docházky 
Opatření 3.1 Podpořit setrvání v systému vzdělávání a usnadnit přechod mezi stupni 
vzdělávání ve spolupráci s rodinou 
nahradila jsem (vzhledem k aktivitě 3.1.1.) Podpořit děti z cílové skupiny již v předškolní 
výchově 
 
Aktivita 3.1.1 Vytvářet podmínky pro úspěšné zahájení školní docházky   
Realizátoři: DCHOO, Don Bosco, Vzájemné soužití ?, S.T.O.P. 
Indikátory vstupu: 
počet zapojených dětí,  
počet spolupracujících rodičů,  
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počet externích spolupracovníků (praktikantů, dobrovolníků) 
Indikátory výstupů: 
Děti jsou zajištěny aktivitami, které zajistí bezproblémový přechod do posledního ročníku 
mateřské školy a následně základní školy, ve které budou úspěšné.  
 
Opatření 3.2. Realizovat neformální vzdělávání  
Aktivita 3.2.1. Realizovat nabídku neformálního vzdělávání ve spolupráci se základními školami 
Realizátoři: Společně Jekhetane?, Pavučina, Vzájemné soužití, Don Bosco, + 5KP, S.T.O.P., 
Centrum soc. služeb 
Indikátory: 5KP 
 
Aktivita 3.2.2. Podpořit přechod mezi stupni vzdělávání a podpořit setrvání v systému 
vzdělávání po ukončení základní školy 
Realizátoři: Vzájemné soužití, Don Bosco, Pavučina, S.T.O.P.,  
Indikátory vstupu: 
počet stipendií,  
počet přednášek,  
počet osvětových akcí,  
počet  klientů z CS v sekundárním vzdělávání  
Indikátory výstupů: 
Počet klientů v sekundárním vzdělávání, kteří jej ukončili 
 
 
 
Cíl 4. Podporovat komplexní přístup k prevenci kriminality a řešení problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách 
Opatření 4.1 Působit preventivně proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně 
vyloučených lokalitách 
Strategie prevence kriminality 
Aktivita 4.1.1 Podporovat komunitní práci s cílem aktivizace občanů SVL k řešení problémů 
v lokalitách 
Realizátoři: DCHOO, Vzájemné soužití, 5KP, 
Indikátory vstupu: Počet aktivně zapojených, počet lokalit 
Indikátory výstupu:  
Cílová skupina je schopna aktivně se zapojovat a případně i samostatně řešit potenciální 
problémy v jednotlivých lokalitách.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsala Diváková, Pieranová 


