
 

  

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 15.11.2022, 8.30 – 10.30 

MÍSTO KONÁNÍ: DCHOO, středisko Horizont, Holvekova 204/44, Ostrava - Kunčičky 

 

PROGRAM 

1. Informace z organizací 

2. Různé 

 

1.) Přivítání členů a hostů na dnešním jednání. Jednání se uskutečnilo ve středisku Horizont DCHOO 

v Ostravě – Kunčičkách 

2.) Vzhledem k poslednímu společného setkání v letošním roce, manažerka poděkovala všem 

členům, jejich zástupům i hostům za práci v letošním roce, kdy jsme v jeho úvodních měsících 

tvořili VI. komunitní plán 

3.) Vánoční setkání členů KP, jejich zástupů a host, kteří se aktivně zapojují do činnosti PS, se 

uskuteční 6.12.2022 v odpoledních hodinách na SLezskoostravském hradě. Všichni výše 

jmenovaní jsou srdečně zváni. 

4.) Informace o rozšířeném testování HIV na Zdravotním ústavu Ostrava od 22.-24.11.2022 od 15-17 

hod 

5.) Městská policie – pořádají výběrové řízení na APK – uzávěrka přihlášek 30.11.2022, nástup od 

1.2.2022 do 31.1.2026. Bližší informace na webu Městské policie Ostrava. Apelace do organizací, 

jestli mají vhodného adepta z řad klientů nebo spolupracujících obyvatel, tak ať jim to dají vědět 

6.) CSS – Program pozitivního rodičovství – jsou zapojeni do tohoto programu, z něhož mají dobrou 

zpětnou vazbu – možno je kontaktovat ohledně zapojení rodin (problémy s dítětem) nebo pokud 

by organizace sama chtěla program realizovat, je třeba kontaktovat Triplet (www.triplet.cz, 

triplet@mzcr.cz) – podmínky pro zapojené rodiny – 4 setkání, podmínky pro zapojené organizace 

– v průběhu 1,5 roku zrealizovat 6 běhů po 4 setkáních v každém z nich. 

7.) Ve skupině se rozběhla diskuse ohledně zdravotnictví a naší cílové skupiny – v Ostravě by mělo ke 

konci roku končit 6 pediatrů – problém se zajištěním lékařů pro děti. Dále se probírala možnost 

psychologické a terapeutické péče pro děti . a.) Krizové centrum pro děti a rodinu na Syllabově 

http://www.triplet.cz/
mailto:triplet@mzcr.cz


 

  

ulici ve Vítkovicích – kontaktní osoba Veronika Zajícová – tel. 778 421 223, b.) DCHOO – 

terapeutická píče Mgr. Martin Juroška – tel. 739 552 307, c.) při FNO MdT6 |Duševního zdraví – 

kontakt p. Ščurková, tel. 704 682 525 

8.) Z této diskuse mimo jiné vznikl podnět pozvat zástupce MdT Duševního zdraví na některou další 

skupinu, aby představil činnost – úkol manažerka a kontaktní osoba 

9.) Dále se narazilo na možnost získání péče lékaře přes Stížnost na nedostupnost zdravotní péče, 

která je na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR – předepsaný formulář, do kterého se 

doplňuje požadované údaje, do 30 dnů se ozývají s kontaktem na konkrétního lékaře (zkušenost) 

 

 

 

Pěkný adventní čas, poklidné vánoční období a vše nej do nového roku. Další 

pravidelné setkání proběhne dle potřeby ve čtvrtek 19.1.2023,místo bude 

upřesněno.   

 

 
Zapsala: Mgr. Lucie Mastná – manažerka PS RE 

  


