
 

  

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

ROMSKÉ ETNIKUM 

 

DATUM: 16.02.2023, 08.30 – 10.00 

MÍSTO KONÁNÍ: Don Bosco, Vítkovická 1949/28, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Představení projektu zdravotních asistentů, CENTROM z.s. 

2. Informace z organizací  

3. Různé 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Ad 1. Představení projektu zdravotních asistentů, CENTROM z.s. 

1.) Přivítání členů a hostů na dnešním jednání. Jednání se uskutečnilo v Don Boscu. Poděkování 

za poskytnutí prostor. 

2.) Informace o projektu zdravotních mediátorů Centrom, z.s. – projekt realizovaný z OPZ+ 

od 01.02.2023, který pomáhá lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním 

vyloučením k lepší dostupnosti zdravotní péče. 3,5 úvazku pracovníků. Pomáhají – s hledáním 

lékařů, doprovody k lékařům a asistencí, pomoc při vyřizování invalidních důchodů, realizují 

osvětové přednášky na zdravotní témata. Připravují přednášku Dentální hygiena – chtějí 

sezvat zástupce různých organizací. V září budou realizovat Dny zdraví. 

 

Ad 2. Informace z organizací 

 

a.) CENTROM z.s.- existuje nabídka spolupráce pro lidi z Ukrajiny – zdravotníky, lékaře – se 

Zdravotním ústavem na realizaci zdravotního projektu. Informace přes Lídu Poláčkovou. Na 

OPZ+ podali projekt na psychologickou pomoc dětem i dospělým – z OPZ+. Hledají 

vedoucího NZDM ve Vítkovicích. 

b.) DCHOO – do konce tohoto týdne je ještě možnost podat žádosti o byt na Vesničce soužití 

(majoritní rodina), základní nájem 5.5000,- + zálohy + energie (plyn, elektřina) na nájemníka 

(musí být schopný se připojit na tyto energie). Podali projekty na OPZ+ - na rozšiřování 

činností – Dluhová poradna na O-Jih.  

Informace o domě na Rovné 12 – některým rodinám bude ukončován nájem,  problém – ti, 

co nezvládnou bydlení ani tady, nemají v podstatě kam jít. V rámci komunitní práce 

organizují 27.02.2023 v MAPPA Ostrava osvětový seminář pro pracovníky Magistrátu. 



 

  

V rámci Přívozu mají naplánovanou schůzku s místostarosty MOaP. Blíží se ke konci 

projekt romské platformy FEDER DROM www.federdom.cz. 

c.) Policie ČR - vzrůstá pouliční majetková trestná činnost, nově také evidují nárůst krádeží 

barevných kovů, zejména mědi. 

d.) S.T.O.P. - stále mají volnou kapacitu pro terénní doučování dětí – podnět pro ostatní 

z organizací – pokud mají potřebné dítě, kontaktovat Stopku. Pokračují v projektu doučování 

ukrajinských dětí, nově mají i psychologickou pomoc pro děti i dospělé ukrajinské 

uprchlíky. 

e.) ÚMOb Vítkovice - paní místostarostka realizuje s dětmi z Vítkovic soudní jednání 

27.02.2023, rovněž plánují návštěvu vazební věznice jako preventivní akci pro děti. Proběhla 

jednání s vedoucím odboru sociálního začleňování z MPSV p. Davidem Beňákem – výstupy 

budu zpracovány, je domluveno další jednání na přelom března – dubna, kde budou přizváni 

i další místní aktéři v této oblasti. 

f.)    Armáda spásy - NZDM – zaznamenávají nárůst klientů ve věku mládeže (starší). 

g.) Pavučina – u dětí a mládeže se začínají objevovat nová témata ohledně práce, mzdy, nájmů. 

Povídají si s dětmi na tato témata. Jinak dále testují i terénní formu poskytování služby 

NZDM. Zatím vyhodnocují jako úspěch. 

h.) MMO, koordinátorka sociálního začleňování - Noc práva – 15.03.2023 v Ostravě, 

program ještě není. Bude zpracovávat Zprávu o stavu romské menšiny – bude se na 

organizace obracet. 

i.)    Don Bosco – zaznamenávají nárůst agresivity na SOIVě, na víkend bude u nich slovenský 

soubor s hereckým a tanečním vystoupením – pátek 17.02.2023 od 16.00 hod v Don Bosku – 

jsou vítáni i z ostatních organizací s klienty. 

j.)   Centrum sociálních služeb Ostrava – SAS - rozběhli II.běh Triple P. 

k.) Městská policie Ostrava - již mají 13 asistentů prevence kriminality, probíhá jejich 

adaptace, zaučení. 

l.)   Vzájemné soužití – ve spolupráci s kanadským velvyslanectvím pořádali workshop Faceless 

Dolls na podporu zmizelých žen původního obyvatelstva Kanady.  

 

Ad 3.) Různé  

a.) Diskuse nad poskytováním potravinové pomoci. Organizace mezi sebou sdíleli praktiky a 

zkušenosti, jak ji realizují.  

 

 

DALŠÍ PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ 

 

Termín: 16.03.2023 od 08:30 do 11:30 hodin  

Místo: Vesnička soužití, Betonářská 790/12, Ostava Muglinov 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Mastná, manažerka PS RE 

Mgr. Lucie Škvaridlová, kontaktní osoba 

 

 

http://www.federdom.cz/

