
 

  

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 17.05.2022, 08.30 – 12.30 

MÍSTO KONÁNÍ: Vzájemné soužití o.p.s., NZDM KC Liščina, Sodná 25, Ostrava - 

Hrušov 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT 

2. Různé 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Informace z MT 

 

1.) Přivítání členů a hostů na dnešním jednání. Jednání se uskutečnilo ve Vzájemném soužití na 

Liščině. 

2.) Změny ve členech a stálých zástupech: CSS – stálý zástup s hlasovacím právem BC. Michal 

Kovár, Centrom – stálý zástup s hlasovacím právem – Filipčíková Michaela, Pavučina – host 

– Marcela Orlíková. 

3.) Zopakovány informace k akci Lidé lidem 2022. Do stánku v čase 9.00-10.30 se přidává AS. 

4.) Představený návrh VI.KP – přítomní seznámeni a návrh odsouhlasen členy PS. 

5.) Společná práce na popisu cílů VI.KP – cíle popsány – manažerka doplní do VI.KP. 

Ad 2. Různé 

 

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

b.) Na zítra (18.05.2022) je svolaná on-line schůzka ohledně domluvy spolupráci pomoci 

ukrajinským romským uprchlíkům na KACPU a Hlavním nádraží – link rozešle Lucka Š. 

v průběhu odpoledne. 

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

zejména romského původu – zkušenosti z pomoci. 

d.) S.T.O.P. – doučují i ukrajinské uprchlíky (zj. děti) – češtinu, mají 7 skupinek po max. 3 

dětech. Nabízejí doučování češtiny pro uprchlíky různého věku, přemýšlejí nad letními 

adaptačními akcemi s ukrajinskými dětmi. V současné době již poskytují i terénní formu 

doučování – mají 3 terénní doučovatele – pokud je potřeba, domlouvat se přímo na STOPce. 



 

  

e.) Pavučina – 25.06.2022 budou pořádat Dětský den ve spolupráci ze ZŠ Škrobálkova na 

prostranství u Pavučiny. V letošním roce bližší spolupráce ze ZŠ Škrobálkova, což kvitují. 

f.) CSS – v rámci dnů Fajne rodiny pořádají 26.05.2022 od 16.00-18.00 v Sadu J.Jabůrkové 

Dětský den, 24.05.2022 pak netradiční olympiádu (15.00-18.00 v Sadu J.Jabůrkové) a 

25.05.2022 od 8-14 mají Dny otevřených dveří. Rovněž si pochvalovali zapojení do programu 

Triple P – pozitivní rodičovství – více info na stránkách ministerstva zdravotnictví (zde). 

g.) Centrom – ukončují činnosti na Trnkovci z důvodu ukončení nájemních smluv firmou 

Haimstaden, chtějí služby nadále provozovat v lokalitě Radvanice – hledají prostory.  

h.) DCHOO – spolupracují s ÚMOb O-Jih na pomoci ukrajinským uprchlíkům na Kapitolní ulici, 

s Don Boscem a lidmi na Soivě připravují Dětský den. 

i.) Don Bosco – 4 děti ze Soivy se podařilo dostat na střední školy, mají ubytováno 40 

ukrajinských uprchlíků, připomenuli Romskou pouť na sv. Kopečku 18.06.2022. 

j.) Armáda spásy – letos si připomínají 30 let AS – u příležitosti těchto oslav bude uspořádána 

akce Loučení s prázdninami. 

k.) SPOLEČNĚ-JEKEHTANE – připravují 2 komunitní akce – v zadním Přívoze Den pro rodinu a 

23.09.2022 setkání Vzájemného porozumění na nám. Sv. Čecha (účast přislíbila skupina 

Imperio). 

l.) Potravinová banka – je zřízeno výdejní místo na Cooltouru pro ukrajinské uprchlíky, kteří 

mají max. 3-5 dnů po registraci (dosud nemají humanitární dávku). Na ulici Mírová 87 by 

mělo být v červnu otevřeno výdejní místo – upřesňují si podmínky a provoz. Zadali vývoj 

softwaru pro účely evidence vydané pomoci. 

m.) Vzájemné soužití – připravují v lokalitách s lidmi komunitní akce Dny dětí – Pláničkova 

02.06.2022, Liščina 01.06.2022, Jílová – upřesňují s lidmi datum, navrhují spolupráci s S-J – 

jsou otevřeni. Pomocná ruka – byli vyzváni ke spolupráci na besedách se ZŠ Škrobálkova. Na 

MdT byla pozitivní zpětná vazba a pochvala na Pavla M. – pracovníka Společně za práva a 

bezpečí. Pracovníci VS pomáhají na KACPU a Hl. nádraží ukrajinským uprchlíkům. 

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 16.06.2022 od 08:30 

Místo: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, U Tiskárny 3, Ostrava Přívoz 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/evropsky-hospodarsky-prostor-a-norske-fondy/ehp-a-norske-fondy-2014-2021/program-pro-pozitivni-rodicovstvi-triple-p/

