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Trojka má nově romskou poradkyni

Praha 3 zřídila samostatnou pozici romské poradkyně, která má
pomoci Romům řešit různé životní situace. Romové jsou v této
městské části nejpočetnější menšinou a podle místostarosty
Ondřeje Ruta (Zelení) se stále potýkají s diskriminací při shánění
bydlení, zaměstnání i ve vzdělávání.
ut odhaduje, že v Praze 3 žijí dva až
tři tisíce zástupců romské menšiny,
celá Trojka má asi 77 tisíc obyvatel.
Mnozí Romové se podle jeho slov stále potýkají s diskriminací. „Romové mají obecně,
nejen na Praze 3, ztížený přístup při hledání
bydlení, práce či školy a potýkají se s před-
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sudky v dětských kolektivech. Úkolem romské poradkyně je pomáhat konkrétním romským jednotlivcům a rodinám tyto překážky
překonávat, poskytovat jim podporu a přispět k jejich lepší integraci ve společnosti.
Zkrátka pomoci jim v životě uspět,“ řekl Našemu REGIONU Rut. Je přesvědčený o tom,

že romská komunita drží při sobě, obtížně
své problémy komunikuje navenek a zpravidla nežádá o pomoc. „V důsledku toho její
problémy vlastně moc neznáme,“ dodal místostarosta Rut.
Cílem projektu Podpora romské menšiny
na území městské části Praha 3, v jehož
rámci pozice romské poradkyně vznikla, je
podle něj sledovat vývoj situace romské menšiny, identiﬁkovat potřeby i rizika ohrožující
životní úroveň této skupiny a zároveň vyhledávat možnosti její podpory. Důležitou roli
při tom hraje nově ustanovená pracovní skupina, jejímiž členy jsou zaměstnanci odboru
pokračování na straně 3
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Nový dům sociálních
služeb ve stylu vily

Venkovní výstava
o dějinách Ukrajiny

řetí městská část vybrala
vítěze architektonické
soutěže na novostavbu
domu sociálních služeb Pod lipami. Návrh ateliéru Projektil architekti nabízí přiměřené a kultivované řešení novostavby,
promyšlené a funkční využití
prostoru pro speciﬁcké potřeby
provozu sociálního zařízení.
Pět soutěžních návrhů hodnotila porota složená ze zástupců
třetí městské části a nezávislých
architektů v únoru. Nejvíce ji
oslovil projekt Adama Halíře,
Ondřeje Hofmeistera a Petra Leška z ateliéru Projektil architekti. Vítězný návrh přesvědčil
porotce především záměrem na-

stav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s třetí městskou
částí připravil další reprízu výstavy Dlouhá cesta k samostatnosti. Dějiny Ukrajiny ve 20. století. Venkovní panelová výstava
je k vidění do 15. března na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Před třiceti lety, v srpnu 1991,
vznikla nezávislá Ukrajina. Rozpad Sovětského svazu se tím stal
nezadržitelným. O více než dvacet let později se v souvislosti
s ukrajinskou Revolucí důstojnosti a dodnes trvajícím vojenským konﬂiktem o ukrajinské
území i v českém veřejném prostoru vynořily otázky po geopolitickém zařazení Ukrajiny či původu sporů o některá její území.
Výstava Dlouhá cesta k samostatnosti. Dějiny Ukrajiny ve 20.
století představuje geopolitické
a mocenské okolnosti vzniku
ukrajinské státnosti ve 20. století a provede zájemce důležitými milníky ukrajinských dějin
až do současnosti. Na dvaceti panelech prezentuje významné
události spojené s ideály a boji za
ustavení i udržení samostatného
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vodit dojem činžovní vily nebo
domu na návsi, který bude v souladu s okolní zástavbou a zachová i velkou zahradu.
„Nový dům sociálních služeb
vznikne na místě nevyhovujícího
zařízení Ošetřovatelského domova v ulici Pod Lipami. Chceme
nabídnout nové kapacity a zásadně zlepšit úroveň pobytové
péče o seniory. Přejeme si, aby
nové zařízení bylo otevřené a přinášelo přidanou hodnotu svému
okolí. Jeho součástí proto bude
i víceúčelový sál, návrh také myslí na prostory pro kavárnu, kadeřnictví a lékařskou ordinaci,“
řekl místostarosta Prahy 3 Onred
dřej Rut (Zelení).

Foto Ustrcr.cz
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Venkovní panelová výstava
Dějiny Ukrajiny ve 20. století
na náměstí Jiřího z Poděbrad.
ukrajinského státu. Většina použitých fotograﬁí pochází z ukrajinských archivů a byla vybrána
ve spolupráci s historiky z Ukrajinského ústavu paměti národa.
Autorem výstavy je David Svoboda, odbornými spolupracovníky jsou Anna Chlebina a Jarored
slav Fajzulin.

Sběr
tříděného odpadu

Velkoobjemové
kontejnery

Elektroodpad
■ Pitterova (za poliklinikou)
■ Boleslavská/Slezská
■ V Domově 2
■ Osiková (u prodejny Albert)
■ Tachovské náměstí

Ulice
Datum
Od Do
■ Buková × Pod Lipami
8. 3. 2022 14.00–18.00
■ Prokopovo náměstí
10. 3. 2022 15.00–19.00
■ náměstí Jiřího z Lobkovic
12. 3. 2022
9.00–13.00
■ náměstí Barikád
12. 3. 2022 10.00–14.00
■ Křivá 15
15. 3. 2022 14.00–18.00
■ Kostnické náměstí × Blahníkova
17. 3. 2022 15.00–19.00
■ Jeseniova 14
19. 3. 2022
9.00–13.00
■ Přemyslovská × Orlická
19. 3. 2022 10.00–14.00
■ V Zahrádkách × Květinková
22. 3. 2022 14.00–18.00
■ Sudoměřská × Křišťanova
24. 3. 2022 15.00–19.00
■ Přemyslovská × Sudoměřská
31. 3. 2022 15.00–19.00
■ U Rajské zahrady × Vlkova
2. 4. 2022
9.00–13.00
■ Soběslavská × Hollarovo náměstí
2. 4. 2022 10.00–14.00
■ Koněvova × V Jezerách
5. 4. 2022 14.00–18.00
■ Prokopovo náměstí
7. 4. 2022 15.00–19.00
■ náměstí Jiřího z Lobkovic
9. 4. 2022
9.00–13.00
■ náměstí Barikád
9. 4. 2022 10.00–14.00
Úklid stanovišť zajišťuje odvozová společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte
na Odboru ochrany životního prostředí, telefon 222 116 383.

Použité baterie
■ Vestibul radnice na Havlíčkově
náměstí 9
■ Vestibul budovy Lipanská 11
■ Vrátnice Seifertova 51
Zdroj: MČ Praha 3

Přerušení dodávky vody
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 8. března od 7.30 do 15.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 3 – Žižkov.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Koněvova
sudá č.o. od 1138/96 do 1685/110 a Zelenky-Hájského
1262/13, 1516/14, 1163/15.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Informace podává zákaznická linka
Zdroj: PVK
PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274.

Zdroj: MČ Praha 3
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Trojka má nově romskou poradkyni
dokončení ze strany 1
sociálních věcí městské části, zástupci partnerských organizací
Slovo 21 a R-Mosty, krajský koordinátor pro romské záležitosti
a zástupci Romea, Romodrom,
RomanoNet nebo ZŠ Cimburkova působících na území třetí
městské části.
„Praha 3 je v projektech sociálního začleňování už mnoho let
nadstandardně aktivní a je nám
ctí, že nás opět přizvala ke spolupráci,“ prohlásil ředitel organizace R-Mosty Jakub Čihák. Ambicí jejich organizace je podle něj
předat radnici to vyzkoušené
a užitečné z nástrojů klasických
pomáhajících profesí. Ze spolupráce na projektu má radost
i ředitelka organizace Slovo 21
Jelena Silajdžić: „Vznik pozice
romské poradkyně na Praze 3,
kde žije tradičně početná romská
menšina, velmi vítáme a jsme
rádi, že nás Praha 3 přizvala jako
partnerskou organizaci. V oblasti

romské inkluze působíme už více než 20 let a doufáme, že naše
zkušenosti budou pro MČ Praha 3 přínosné. Spolupráce bude
spočívat především v předání
zkušeností romské poradkyni,
ale také v aktivizaci mladých
Romů a organizaci dvoudenního
kulturního programu na Praze 3, který proběhne koncem září tohoto roku,“ řekla Silajdžić.

Zkušenosti z Ústí
Poradkyní, která má pomoci
Romům například při shánění
bydlení a zaměstnání, jednání na
úřadech, vyřizování sociálních
dávek či při zápisech dětí do škol,
se stala Veronika Polášková. Pochází z Ústí nad Labem, kde v minulosti pracovala s romskými
klienty na orgánu sociálně-právní ochrany dětí, nějakou dobu
také působila v dětské adiktologické ambulanci a poté u probační a mediační služby. Hlavní motivací pro to, aby se ucházela
o pozici romské poradkyně, byly

Foto Praha3.cz
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Radnice Trojky si 8. dubna připomíná Mezinárodní den Romů.
podle ní její předchozí pracovní
zkušenosti, kdy s romskou menšinou přicházela do kontaktu téměř denně. „Pozice romské poradkyně mě zaujala také proto,
že mám pocit, že oproti svým
předchozím zaměstnáním, mám
nyní dostatek prostoru na to,
abych s jednotlivými rodinami
mohla pracovat komplexně,
a mohla s nimi jejich problémy
řešit víc do hloubky,“ řekla Našemu REGIONU Polášková.
Baví ji jak přímá práce s klienty, kteří za ni přichází, tak i práce
v terénu. Zároveň v současné době absolvuji stáže u partnerů
projektu, kterými jsou Slovo 21,
z. s. a R-Mosty, z. s. „Stáže jsou
pro mě velice přínosné, a to ne-

jen proto, že vidím, jak se pracuje v organizacích mimo úřad,
ale také se v rámci těchto stáží
setkávám s velice zajímavými
a inspirativními lidmi,“ myslí si
poradkyně. Jako největší úskalí
v současné době vnímá fakt, že
pozice je nová a veřejnost o ní
není zatím dostatečně informovaná. Polášková od svého nástupu v listopadu minulého roku
v Praze 3 řešila se svými klienty
především oddlužení v rámci milostivého léta či problémy spojené s zvyšujícími se cenami
energií. Zřízení pozice romské
poradkyně je součástí projektu,
na který radnice získala podporu
z tzv. norských fondů.
Jitka Kačánová

Zájemci, kteří by potřebovali pomoc romské poradkyně,
za ní mohou přijít v pondělí a středu do budovy úřadu Prahy 3
v Seifertově ulici nebo ji mohou kontaktovat mailem na
polaskova.veronika@praha3.cz.
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