
Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských 

NNO a spolupracujících subjektů. 

Platforma IV.  

Datum: 28. 2. 2022 

Místo konání: EUROTOPIA.CZ, o.p.s., NZDM Modrá Kočka Opava 

Partneři projektu: Centrum inkluze, Hope House, Přátelé Lipiny z.s., Velká náruč, Ecce 

Homo 

 

Zápis ze setkání: 

Setkání bylo zaměřeno na sdílení současné situace jednotlivých organizací, co se 

podařilo, co se daří, jaké jsou plány aktivit.  

Dále došlo ke sdílení mezi jednotlivými partnery ohledně současné situace spojené 

s válkou na Ukrajině.  

Hostem platformy byla Mgr. Petra Večerková, ředitelka organizace EUROTOPIA.CZ, 

o.p.s.  

Informovanost jednotlivých partnerů o postupu registrace služby v MSK a standardech 

kvality SS.  

Představení nového odborného konzultanta - Mgr. Nikola Šachteliová, EUROTOPIA.  

Okruhy tématu: 

VELKÁ NÁRUČ – „Děti vnímají, co se děje okolo nich, komunikujeme s nimi, provoz 

zařízení stále funguje, přichází k nám i nové děti, akorát z kapacitních důvodů odmítáme 

klienty z důvodu prostoru.“ MDR – doprovod s dětmi v průvodu na  MDR organizace 

Centra Inkluze, počítá se cca s 30 dětmi. Momentálně hledají místo na soustředění pro 

děti. 

Možné lokality: Jerlochovice, Hradec n. Moravicí-hotel Belária 

CENTRUM INKLUZE – od ledna 2022 v rámci projektu Cesta k porozumění se 

komunitní pracovníci soustředí na aktivity komunitní práce. Momentálně v Budišově 

hledají komunitního pracovníka na plný úvazek. Z hlediska současné situace je mezi 

klienty velká nejistota. Zpětná vazba z komunity k situaci je velice individuální. Aktuálně 

komunitní pracovníci jsou v procesu příprav MDR, který se uskuteční v Budišově. 

V rámci celého týdne oslav bude zprostředkována výstava Muzea romské kultury v Brně, 

dojde k uspořádání edukačních programů, přednášek pro veřejnost a kulatých stolů 

k řešení romské problematiky ve městě. Oslavy MDR budou zakončeny průvodem 

s romskými tanečníky a muzikanty, vyvěšení vlajky na budově městské radnice. 

Organizace se potýká s problémy k řešení romské problematiky se zastupiteli města. 

Proces a jak vést kulaté stoly řeší s odbornou specialistkou Mgr. Zuzanou Stankovou. 

HOPE HOUSE – p. Kadeřábek zaktivizoval tým pracovníků za účelem pomoci lidem 

zasaženými válkou na Ukrajině. V tuto chvíli jsou potřeba finance na zbraně a léky, 



materiální a potravinovou sbírku prozatím nebudou organizovat, mají informace o tom, 

že lidé mají materiálu a potravin dostatek. Aktuálně se z velké části ozývají klienti, 

převážně děti.  Organizace bude řešit jak s těmito klienty komunikovat, informovat je a  

nabízet jim odbornou pomoc. 

EUROTOPIA – v Krnově komunitní pracovníci řeší aktuální situaci ohledně bytové 

problematiky, jelikož město rozhodlo lokalitu Vrchlického zbourat. Jedná se o rodiny 

s dětmi v počtu cca 60. Město Krnov má aktuálně k dispozici 120 volných městských 

bytů, klientům zamítlo se do těchto bytů nastěhovat, město nechce s obyvateli 

komunikovat. Komunitní práce se bude soustředit do lokalit Stará, Libušina a Textilní. 

Eurotopie prošla strategickým plánováním, končí 6 velkých projektů. V Opavě se 

komunitní práce soustředí na přípravách MDR. V letošním roce bude zrealizována 

naučná stezska pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Stezska bude probíhat v Městských 

sadech a Ptačím vrchu. Jednotlivá stanoviště budou zaměřena na historii Romů a 

zajímavosti k oslavám MDR. Vyvrcholení oslav se bude konat v prostranství NZDM, kde 

budou nachystány aktivity pro děti, romská jídla, atrakce, výstava, hudba a další. 

V letošním roce bude p. Husár organizovat romský festival v Opavě, a to 11. 6. 2022. P. 

Večerková prosí o sdílení do komunit.  

Hezky zpracované infografiky k současné situaci má organizace ČOSIV-Klára 

Laurenčíková, Centrum LOCIKA nebo Nevypusť duši, aj. 

Možnost zažádat finance na pomoc dětem skrz nadační fond Patron dětí.  

ECCE HOMO – má partnerské město na Ukrajině - dochází k evakuaci osob, podpora 

osob v rámci poskytnutí ubytovacích kapacit, centra otevřená - vyčlenili volná místa, u 

klientů dochází k frustraci, obavám, reakce na zvýšení cen potravin, aktuálně řeší 

stipendijní programy, finance k zajištění klientů, většina projektů končí bez návaznosti-

řeší se financování z dlouhodobého hlediska. 

Navázali spolupráci s p. Tomášem Velzelem, který zavítá do komunity a sehraje pro děti 

pohádku.  

PŘÁTELÉ LIPINY – v řešení je financování služeb, s rozvolňováním opatření se 

zažínají klienti v komunitě aktivizovat, účastní se tréninků, soutěží, kreativních aktivit a 

další. Úzkou spolupráci na potravinové bance mají skrz NNO, na základě které 

poskytujou pomoc svým klientům. 

 

PREZENTACE P. VEČERKOVÉ 

- návaznost na prezentaci z minulé platformy 

- registrace SS v MSK – podmínky, založení, zapsání, registrace, ukázka formuláře 

žádosti, kapacita služby, finanční rozvaha, personální zajištění, popis realizace, 

naplňování standardů, vzdělávání pracovníků, manuál standardů SS, registrace do SPO, 

pověření SPO 

 

 



Úkoly do dalšího setkání:  

1. Přinést hotovou strukturu s konkrétními návrhy vzdělávacích témat za jednotlivé 

partnery projektu a možnými kontakty na lektory.  

2. Představení krátké prezentace a zpětné vazby k Mezinárodnímu dni Romů, 

případně aktivit organizace jednotlivých partnerů. 

 

Termín páté platformy: 25. 4. 2022 (pondělí), Moravský Beroun, náměstí 9. května 

15 v 9:00 hodin.  

 

 

Zpracovala: Nikola Šachteliová 

 

 

 

 

 

 

 

 


