
Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských 

NNO a spolupracujících subjektů. 

Platforma V.  

Datum: 25. 4. 2022 

Místo konání: ECCE HOMO ŠTERNBERK, z.s., nám. 9. května 15, Moravský Beroun 

Partneři projektu: Centrum inkluze, Hope House, Velká náruč, Ecce Homo, Eurotopia 

 

Zápis ze setkání: 

Setkání bylo zaměřeno na sdílení zkušeností a seznámení s aktualitami v jednotlivých 

organizacích, službách. Dále byly představeny jednotlivé postupy práce a aktivity, které 

proběhly nebo probíhají. Předmětem diskuze byla rovněž problematika uprchlické krize 

v souvislosti s válkou na Ukrajině.   

V rámci platformy byly představeny návrhy témat vzdělávání, došlo k ladění termínů a 

obsahové náplně.  

Na základě společné konzultace bude publikace k projektu sepsánana jednotlivými 

partnery dle jednotné struktury obsahu.  

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

o.p.s.  

Témata diskuze: 

VELKÁ NÁRUČ – informace o podpořených projektech, seznámení s proběhlými 

akcemi, především účast na MDR v Budišově nad Budišovkou. S dětmi připravují nová 

divadelní představení, tance a aktuálně probíhají přípravy k realizaci plánovaného 

soustředění. MDR se neuskutečnilo, z důvodu nepříznivého počasí. Termín se přesouvá 

na měsíc červen.  

CENTRUM INKLUZE – seznámení a prezentace o průběhu oslav MDR, které jsou 

považovány za první oslavy ve městě Budišově nad Budišovkou. Akce se vydařila, 

realizátoři děkují za pomoc s realizací programu. Konkrétně děkují dětem ze spolku 

Velká náruč, které připravily program pro místní seniory z Domova Letokruhy. Dále 

v rámci projektu zaměřeného na komunitní práci ve městě, připravují vzdělávání pro lídry 

komunity, které proběhne v červenci v Budišově nad Budišovkou. V rámci komunitní 

práce řeší nastavení kulatých stolů a komunikace o romské problematice se zastupiteli 

města.  

HOPE HOUSE – Břidličná – rozšíření služby o NZDM (cílová skupina 6-26 let), 

potravinová banka – 1 za 14 dní, šatník pro potřebné (převzato od Charity), terénní 

programy-lidé bez domova. Informace o klientech-velká kumulace dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, snaha o plnohodnotné trávení volného času – doučování dětí, a 

jiné. Diskuze na téma kapacit pracovníků ve službách a nastavení hranic. 



Rýmařov-aktuální řešení uprchlické krize, pomoc při hledání práce, zařizování účtů, 

komunikace, potravinová banka, ubytování klientů v městských prostorách. Celkově se 

jedná o podporu 5-8 rodin. 

 

ECCE HOMO – informace o průběhu pomoci a řešení situací s uprchlíky a klienty. 

V Moravském Berouně spolupracují cca s 10 uprchlíky, více tuto situaci řeší ve městě 

Šternberk, kde předmětem pomoci je umisťování na trh práce, hledání bydlení, situace 

s dětmi, úřady, aj. Podařilo se vybudovat knihovnu pro Ukrajince. Systém koordinace a 

komunikace provázanosti NNO s městy a dalšími úřady velice chybí.  

EUROTOPIA – seznámení a prezentace o průběhu oslav MDR v Opavě a Krnově. 

Informace o začátcích realizace MDR vedoucí ke zplnomocňování obyvatel komunity, 

kde výsledkem je samotná realizace akce – MDR pořádaného p. Husárem ve městě 

Opava. Informace o komunitní práci v lokalitách – příprava lídrů komunity na výjezdové 

vzdělávání, sezónní workshopy, bytová problematika v lokalitě Vrchlického ve městě 

Krnov. 

Návrhy témat vzdělávání: 

 Teorie a praxe komunitní práce 

 Strategie, vize komunitní práce 

 Jak zpestřit svůj život a posílit svou sociální inteligenci-osobní rozvoj a posílení 

sociální inteligence každého jedince formou psychoher – lektorka p. Vitásková 

Úkoly do dalšího setkání:  

1. Eurotopia zašle jednotlivým partnerům anotaci ke vzdělávání, které se uskuteční 

s lektorkou Mgr. Zuzanou Stankovou, Ph.D. 

2. Eurotopia vytvoří obsahovou strukturu k metodice pro jednotlivé partnery, která 

bude na dalším setkání prokonzultována  

 

Termín příštího setkání:  

31. 5. 2022 (úterý) v 9:00 hodin, ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov, EUROTOPIA 

 

 

Zpracovala: Nikola Šachteliová 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


