
 

  

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 19.4.2022,  8.30 –  11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: CSS, Nerudova 49, Ostrava - Vítkovice 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT 

2. Různé 

 

1.) Přivítání členů a hostů na dnešním jednání. Jednání se uskutečnilo na CSS 

2.) Změny ve členech a stálých zástupech: CSS – stálý zástup BC. Gütlerová Lenka Mária,  

Centrom – změna ve členství – namísto p. M. Chudé členem Mgr. Zdena Šešulková, Pavučina 

zatím jako host 

3.) Popis cílové skupiny – diskuse, podněty, skupina se shodla na popisu cílové skupiny, 

manažerka zašle popis koordinátorovi 

4.) Lidé lidem 2022 – termín 23.6.2022. Rozpis stánku – od 9.00 – 18.00  

9.00 – 10.30 POOLP 

10.30- 12.00 DCHOO 

12.00 – 13.30 VS 

13.30 – 15.00 S-J 

15.00  - 16.30 Don Bosco 

16.30 - 18.00 Centrom 

  

Pokud má ještě někdo zájem být  ve stánku, domlouvat se s manažerkou. Všichni zajistí 

doručení svých propagačních materiálů před zahájením v 9.00 hod, poslední ve stánku sbalí 



 

  

zbývající prospekty s sebou. Manažerka a kontaktní osoby by měly být po celou dobu 

k dispozici na místě. 

Ve stáncích mít bílé tričko 

Nabídka vystoupení – zaslat na mail zuzka@eico.cz – nejpozději do 15.5.2022 

Dopoledne probíhá projektový den – plnění úkolů na stánku, po celý den na stánku hra – 

skupina se shodla na skládání vlajky, romská slova – zajistí manažerka 

5.) Různé 

a.) Zapojení do provozu komunitního centra na Černé louce – V-S, DCHOO 

b.) Velká část setkání byla věnována předávání zkušeností s pomocí ukrajinským uprchlíkům, 

zejména romského původu. Prostřednictvím brainstormingu se hledaly řešení této 

situace – navrhlo se zajistit někoho, kdo by s nimi ve Vyšních Lhotách žil, byl jakýmsi 

mentorem, propojovatelem nich a dalších, dokázal jim naslouchat, předávat informace 

dál, pomohl jim učit se žít v našich podmínkách. Mezi jinými také padlo, zda by nebylo 

možno přestěhovat 2 neromské ukrajinské rodiny ze Soivy někam jinam (nevycházejí 

z pokojů, necítí se dobře) – zkusíme posunout na ostravskou skupinu pro pomoc 

ukrajinským uprchlíkům. 

c.) Dále se diskuse zavedla na téma vzdělávání dětí z naší cílové skupiny – potřeba 

přítomných předávat zkušenosti 

d.) DCHOO – ve spolupráci se školou se v Kunčičkách podařilo zrealizovat Romský den, 

plánují zde i úklidovou akci, stali se součástí romské platformy ve spolupráci s Třincem, 

Přerovem a Společnou cestou z Kunčiček 

e.) S- J – plánují na podzim setkání Vzájemného porozumění na nám,. Sv. Čecha – termín 

bude ještě upřesněn. 

f.) Don Bosco – pouť na sv. Kopečku bude probíhat 18.6.2022 – přesunuto ze září, řeší 

problém štěnic v prostorách a u klientů, kteří docházejí – řešení? – ostatní poskytli své 

zkušenosti. Obávají se, že díky tomuto problému budou některým nedostupné aktivity, 

které nabízejí 

g.) CSS – 26.6.2022 v odpoledních hodinách pořádají v sadu J.Jabůrkové Dny fajne rodiny – 

zvou k účasti. 

h.) Potravinová banka – od června ve Vítkovicích na Mírovém náměstí by měla začít 

fungovat výdejna PB – výdej bude na doporučení, provoz asi 3 x v týdnu od 9-15 hod, 

vyvíjejí software, aby byla pomoc evidována a zamezovalo se jejímu zneužívání. Výdejna 

cílí na skupiny, které dosud propadávají.  

i.) VS – pracují s ukrajinskými uprchlíky, v případě potřeby pomáhají při vyhrocenějších 

situacích na KACPU nebo Hlavním nádraží, dojíždějí i do Vyšních Lhot, v lokalitách byly po 

dvou letech uspořádán y Dny Romů s aktivním zapojením místních obyvatel a velkou 

účastí, pokračují v poskytování všech služeb a aktivit, které byly naplánované pro rok 

2022. 

Další pravidelné setkání proběhne ve čtvrtek 17.5.2022, Vzájemné soužití 

o.p.s. 

Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

mailto:zuzka@eico.cz

