
 

  

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 20.10.2022, 08.30 – 11.30 

MÍSTO KONÁNÍ: CENTROM, z.s., Sirotčí 45A, Ostrava-Vítkovice 

 

PROGRAM 

1. Informace z MT 

2. Informace z organizací  

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Informace z MT 

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

Vítkovice – děkujeme.  

2.) Slovo hostu Markovi Mikulcovi ohledně projektu Sociálního bydlení v Ostravě III. Ostrava 

bude pokračovat v realizaci projektu sociálního bydlení – měli by mít dalších 40 bytů, příjem 

žádostí bude probíhat tam, jak dosud od cca 14.11.2022 na kontaktním místě v Sociopointu 

nebo na Diagnostickém centru (primárně na Sociopointu, následně na Dg). Musí se podat 

nové žádosti (ti co měli z dřívějška, musí podat novou žádost – posuzuje se aktuální bytová 

situace).  

3.) Pro zájemce – odkaz na mapu rezidenční segregace mapa Lokalit sociálního vyloučení a 

segregace.  

4.) Přijetí nového člena – organizace Pavučina o.p.s. – hlasování o přijetí za člena PS RE: pro: 8 

proti: 0, zdržel se hlasování: 0 – počet členů s hlasovacím právem 15,  počet přítomných 8.. 

Pavučina se stává členem PS RE. Členem k hlasovacím právem se stává Ivo Neuvirt, 

zástupcem k hlasovacím právem Marcela Orlíková, DiS. 

5.) Nabídka  spolupráce na akci pro veřejnost na téma Prevence – OVAHELP – Centrum pomoci 

onkologickým pacientům přichází s podnětem na společnou akci zaměřenou na prevenci nejen 

onkologických onemocnění – podnět v souvislosti se zhoršujícím se zdravotním stavem 

populace v souvislosti s Covid, kdy byly preventivní prohlídky a neakutní zdravotnické úkony 

odsouvány a odkládány. Akce nemá zatím jasnou podobu, vše bude záviset na 

zájemcích/účastnících, na čem se dohodnou, jaké mají návrhy.  Pokud máte zájem se na tom 

podílet, je potřeba dát zpětnou vazbu na e-mail: LSchalkova@ostravas.cz do 25.10.2022. 

6.) Dotační řízení SMO - otevřeno pro oblast sociální péče, prevence kriminalit, protidrogové 

prevence – od 17.10. do 27.10.2022, rovněž MSK 313 od 17.10. – 07.11.2022 

https://cuni.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7a46b51480734db2a8a51edfa979f914
https://cuni.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7a46b51480734db2a8a51edfa979f914
mailto:LSchalkova@ostravas.cz


 

  

7.) Závěrečná konference projektu OPTIMKO, kterého součástí bylo i komunitní plánování 

v Ostravě - termín konání: 08.11.2022, čas: 9:00-11:30, místo: Aula Ostravské univerzity, 

Českobratrská 16, Ostrava, přihlášení přes: Lenka.Caletkova@osu.cz do 01.11.2022. 

8.) Vánoční trhy 2022 - termín konání: 26.11. – 23.12.2022, místo konání: Masarykovo náměstí a 

Jiráskovo náměstí (Kuří rynek), prodejní čas: 11:00 – 20:00 hod. prodejce ve stánku přítomen 

po celou dobu prodejní doby. Se zapojovanými organizacemi je již komumikováno, pokud 

někdo ještě zájem, obrátit se na Petru Seidler (Pseidler@ostrava.cz). 

9.) Vánoční setkání členů KP Ostrava, termín: 06.12.2022, místo: Slezskoostravský hrad, 

v odpoledním čase, je to jen pro členy nebo zástupce členů v pracovních skupinách KP.  

10.) Dobrovolník roku 2022, termín konání: 07.12.2022 od 15 hodin, místo konání: Nová radnice, 

Prokešovo nám. 8, Ostrava, jednací místnost č. 206A 

11.) Milostivé léto II – souhrnné informace https://socialniveci.ostrava.cz/milostive-leto-ii-

znovu-pomaha-lidem-z-dluhu-jake-jsou-jeho-podminky/. 

12.) Milostivé léto II – DCHOO dostalo dar od města Ostravy ve výši 2 mil. Kč, které mohou 

klienti využít k úhradě jistiny a poplatků v rámci Milostivého léta II – žádosti budou 

posuzovány individuálně. Pomoci lidem, kterým se vyřešením dluhů zvedne kvalita života 

(např. získají byt, budou mít elektřinu apod.) – přiložen leták – termín pro podání žádostí je 

14.11.2022.  

a.  kontaktní osobou Plačková Zuzana – mobil: 734 875 532, e-mail: 

zuzana.plackova@dchoo.charita.cz  

b. nebo se kontaktovat přes odborné poradny: 

Puchmajerova 980/10, 702 00 Ostrava, tel. 596 128 309  

Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava – Muglinov, tel. 739 552 307 

Čujkovova 1714/21, 703 00 Ostrava – Zábřeh, tel. 739 552 307 

Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava – Kunčičky, tel. 731 625 872 

bezplatná linka 800 400 214 

poradna@dchoo.charita.cz 

Ad 2. Informace z organizací  

a.) Státní zdravotní ústav – předány brožury o závažných onemocněních. Projekt končí 

k 31.12.2022, pak chtějí pokračovat ve zdravotních mediátorech pod organizací Centrom 

projektem v rámci KPSV+. Informace o tom, že MUDr. Hečko (PLDD) na Hornické 

poliklinice přijímá dětské pacienty. 

b.) SPOLEČNĚ-JEKHETANE – v NZDM zaznamenávají zvýšenou agresivitu dětí – na tom se 

shodli i ostatní pracující s dětmi. Podnět na Městskou policii Ostrava ohledně přítomnosti 

APK nebo strážníků v lokalitě zadního Přívozu v odpoledních hodinách. 

c.) Potravinová banka – 12.11.2022 národní potravinová sbírka, nyní probíhají sbírky potravin 

na MSK v rámci dnů chudoby. Do konce roku by snad měli mít ve vlastnictví objekt na ulici 

Svatoplukova 2771 – nové sídlo PB včetně výdejního místa a skladů. Proběhla Valná 

hromada, nová organizační struktura – bude ředitel PB Ostrava. 

d.) Vzájemné soužití – služby fungují. NZDM se účastní hudebních workshopů na podkladě 

Orana Etkina – mladí ladí, taneční soubory se prezentují na různých místech (Bruntál, 

Budišov), probíhá intenzivní doučování, organizace slavila 25 let setkáním na Liščině. 

Nabídka účasti pracovnic, které pracují s ukrajinskými rodinami na dalším setkání, pokud 

bude zájem – dát vědět manažerce PS. 

mailto:Lenka.Caletkova@osu.cz
mailto:Pseidler@ostrava.cz
https://socialniveci.ostrava.cz/milostive-leto-ii-znovu-pomaha-lidem-z-dluhu-jake-jsou-jeho-podminky/
https://socialniveci.ostrava.cz/milostive-leto-ii-znovu-pomaha-lidem-z-dluhu-jake-jsou-jeho-podminky/
mailto:zuzana.plackova@dchoo.charita.cz
mailto:poradna@dchoo.charita.cz


 

  

e.) Pavučina – děkuje za členství, připojuje se ke konstatování ohledně vzrůstající agresivity 

dětí. 

f.)   Don Bosco – informují o tom, že tradiční romská pouť bude probíhat v následujících letech 

v červnu. Jirka Caha se loučí – bude působit v Pardubicích od prosince 2022. Tudíž členem 

se stává Milan Stojka, stálý zástup bude řešen na následujících setkáních. Poděkování Jirkovi 

za práci ve skupině a popřání spokojenosti v dalším působišti.  

g.) Armáda spásy – v létě slavili 30 let AS akcí loučení s prázdninami, sociální byty normálně 

fungují, mají obsazeno. 

h.) DCHOO – předány informace o možnosti pomoci v rámci Milostivého léta II., jsou novými 

nájemci a správci domu na Rovné 12 (jsou nájemci objektu, s lidmi budou uzavírat 

podnájemní smlouvy, jedná se o 15 bytů). V zadním Přívoze oceňují spolupráci se S-J. 

i.)    Koordinátorka sociálního začleňování – probíhá výběrové řízení na APK – do 

10.11.2022, další informace na webu Městské policie Ostrava. Probíhá očkování 

vytipovaných dětí proti záškrtu (lokalita Jílová a okolí) ve spolupráci s KHS a ÚMOb 

MOaP.  

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 15.11.2022 od 08:30 hodin 

Místo: DCHOO, Holvekova 204/44, Ostrava-Kunčičky 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

 


