
 

 

Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a 

spolupracujících subjektů. 

Platforma III.  

Datum: 19. 1. 2022 

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

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

 

Zápis ze setkání: 

Setkání bylo zaměřeno na sdílení potřeb v oblasti registrace sociálních služeb a dodržení 

zákonných podmínek založení spolku či jiného právního subjektu. Hostem platformy byla Mgr. 

Petra Večerková, ředitelka organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

Zmapování aktuální situace u jednotlivých partnerů a představení harmonogramu platformy. 

Představení nového člena platformy p. Moniky Pompové – Hope House. 

Okruhy tématu: 

Založení zapsaného spolku nebo zapsaného ústavu, jednotlivá vymezení, výhody a nevýhody. 

Zapsání spolku a podání zakládací listiny na soud – příklad prezentace podání návrhu. 

Registrace sociální služby na kraji – financování, příklady podání návrhů do registru, vymezení 

okruhu poskytované péče, výhody, nevýhody, možná rizika, proces podání. 

Vzdělání a následné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle 

zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. 

Standardy kvality sociálních služeb – vhled do základních okruhů. Na dalším setkání budeme 

na dané téma navazovat.  

Konzultace k výkazům práce a refundaci jízdného. Tabulka byla prezentována a odeslána 

partnerům k vyplnění. Jakmile partneři zašlou vyplněné refundační tabulky, jízdné bude 

uhrazeno.  

Konzultace k dohodám a nově vzniklým smlouvám k realizaci projektu na žádost donora. 

Smlouvy k projektu budou zaslány elektronicky a na dalším setkání budou předány (ve dvou 

vyhotoveních) manažerovi projektu.  

Plánování struktury metodiky – členové platformy se shodli na formě metodiky, která bude mít 

podobu příkladů dobré praxe z jednotlivých organizací, spolků. Podrobná struktura a vymezení 

bude představeno na dalším setkání.  

 



 

 

 

Úkoly do dalšího setkání:  

1. Zamyslet se nad strukturou vzdělávání a jednotlivými tématy. Bylo naplánováno, že 

se organizace zamyslí nad potřebností vzdělávání pro své interní účely, prostudují si 

možné vhodné lektory a na dalším setkání se naplánuje harmonogram vzdělávání a 

osloví se lektoři.  

 

Termín čtvrté platformy: 28. 2. 2022 (pondělí), NZDM Modrá Kočka Opava, Hradecká 

16. 

 

 


