
 

  

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 15.9.2022,  8.30 –  11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: S.T.O.P., Bastlova 9,Ostrava - Zábřeh 

 

PROGRAM 

1. Informace z organizací 

2. Různé 

 

1.) Přivítání členů a hostů na dnešním jednání. Jednání se uskutečnilo ve STOP v stravě – 

Zábřehu 

2.) Manažerka informoval o schválení 6.KP zastupitelstvem města a poděkovala členům pracovní 

skupiny za práci nad tímto dokumentem. Také předala poděkování vedoucího sociálního 

odboru Magistrátu města Ostrava Mgr. Z. Živčáka. 

3.) Taktéž zazněla informace o schválení Plánu sociálního začleňování 2022 – 2027 a Akčního 

plánu I., na kterém se mnozí členové naší pracovní skupiny podíleli.  

4.) Info z organizací: 

a.) POOLP   zaznamenávají nárůst počtu zájemců o potravinovou  pomoc, setkávají 

se s případy využití Milostivého léta II., pomáhají s žádostmi o jednorázový 

příspěvek na dítě, s problematikou ukončení fixace na energie a enormního 

nárůstu záloh na ně. Nabídli zorganizovat společné akreditované  školení 

Autentický hodnotový leadership, cena 1.690,- Kč, při zajištění vlastních prostorů 

i méně, potřeba 10 účastníků. Bude manažerkou rozeslán mail s informacemi, 

zpětná vazba do 21.9.2022 na mail petra.gniadkova@poradna-prava.cz 

b.) Potravinová banka – od 12,9,2022 je otevřeno výdejní místo ve Vítkovicích na 

ulici Mírová 18 (bývalý Tip sport). Výdejna zatím slouží pro ty, kteří jsou 

doporučování sociálními odbory, postupně se bude rozšiřovat i na další 

doporučení pracovníků z organizací. Výdejní doba Po, St a Pá od 13.00 – 16.00. 

Potravinová banka připravuje investiční projekt na zakoupení objektu z vyhlášené 

výzvy Ministerstva životního prostředí – nákup objektu na ulici Svatoplukova. 
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c.) Společně – Jekhetane – v pátek 23.9.2022 pořádají tradiční Setkání Vzájemného 

porozumění na nám. S.Čecha v Přívoze. Hlavními hosty je skupina Imperio 

z Přerova, Jsou všichni zváni. Jinak služby jsou realizovány. Zatím nerealizují 

terénní formu NZDM na Jílové, ale děti odsud se snaží zapojovat do aktivit – Don 

Bosco liga. 

d.) Romodrom – zabývají se Brexitem – spíše odchod odsud do Velké Británie. 

Spolupracují s ukrajinskými rodinami, které jsou ubytovány na Jesenicku. Nyní se 

mají zapojit do pomoci přímo na Ukrajině v romských osadách. 

e.) ARKA – připravují workshopy na školách v rámci prevence, přes léto byla práce 

zaměřena na děti 

f.) Vzájemné soužití – připravují oslavy 25 let organizace, otevřeli Přístav – zařízení 

na Lihovarské pro ukrajinské rodiny (práce s dětmi, mládeží, dospělými), 

Pomocná ruka také připravuje besedy na školách v rámci prevence závadového 

chování, v Hrušově se připravuje akce STOP drogám 20.9.2022 ve spolupráci 

s Arkou a místními obyvateli, sociální služby jsou realizovány, přes éto tábory – 

hledají základnu, pokud by někdo o něčem věděl 

g.) Pavučina – chtěla by se stát členem PS – bude hlasováno, jakmile budeme 

usnášeníschopní – úkol manažerka. Zaznamenávají nárůst dětí závislých na 

sladkém a energetických nápojích, uvažují o terénní formě služby, kterou by děti 

sváděli do nízkoprahu, mají otevřeno Po, Út a St, 

h.) Zástupce Slezská Ostrava – zaznamenali případ, kdy řeší nechtěný přesun 

žáka ze ZŠ Vrchlického na ZŠ Trnkovecká – podnět na ČŠI. 

i.) STOP – přes léto tábory, doučování n reparáty, doučování ukrajinských dětí – 

plánují výukové středisko pro ukrajinské děti v Porubě  Pokud je potřeba u nějakého 

dítěte doučování, je možno se na STOPku obracet. 

j.) Zástupce MOP – problém s bydlením – nejsou volné a vhodné byty pro 

cílovou skupinu 

k.) DON Bosco – přes léto letní tábory pro děti, ale i rodiny, aktivity se rozbíhají, 

rozběhla se Don Bosco liga. Nyní je v Don Boscu na návštěvě skupina z romských 

slovenských osad s divadelním představením, o něhož jdou vtahováni diváci. Určeno 

dětem a mládeži. 

l.) Centrom – od 1.10.2022 přestávají realizovat třístupňové bydlení  byty 

přecházejí pod Zázemí a Porta Vitu, některé do nájemního vztahu s Heimstadenem. 

Radvanice – nové zázemí funguje, proběhl zde monitoring. Potřebnost je velká, 

problém s hranicí Ostravy a Petřvaldu okr. Karviná) 

5.) Na základě diskuse mnohých vzešel podnět zaznamenat v zápise, že je velká potřebnost 

práce s dětmi v lokalitě celé Jílové v Přívoze. 

 

Další pravidelné setkání proběhne ve čtvrtek 20.10.2022, Centrom, Sirotčí 

45A, strava - Vítkovice 

 
Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 


