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Zpráva se zabývá vyhodnocením činnosti SRNM za rok 2003 a to v činnosti ústředí organizace a 
jednotlivých článků organizace v regionech.

      1.    Činnost Ústředí 

I  v roce  2003  směřovala  činnost  Ústředí  především  k udržení  chodu  celé  organizace, 
k zabezpečení její činnosti po stránce organizační, finanční a metodické. Došlo k dalšímu zlepšení 
v programovém a systematickém naplňování programů integrace Romů do společnosti. Společenství 
Romů na Moravě o.s. koncem roku 2003 změnilo svůj právní statut a transformovalo se na Obecně 

prospěšnou  společnost.  Zápis  do  rejstříku  obecně  prospěšných 
společností byl proveden 7. října 2003. To s sebou přineslo mnoho 
administrativy,  ale  také  velké  možnosti  rozšíření  působnosti 
organizace,  která  bude  sledována  systematickou  činností  v 
následujících  letech.  V tomto  roce  byla  také  přijata  další  opatření, 
která  podpořila  samostatnou  činnost  jednotlivých  regionálních 
organizací  na  základě  jejich  vlastní  aktivity.  Ve  vyhodnocení 
hospodaření  organizace  je  zřetelně  vidět,  do  jaké  míry  byly  tyto 
regionální organizace schopny počínat si samostatně a iniciativně a 
do jaké míry byly podporovány Ústředím. 

Na  základě  výsledků  státní  kontroly  a  kontroly  finančního 
ředitelství  v tomto  roce  a  zjištěných  závad  byly  nastoleny 
mechanizmy plnění jednotlivých programů tak, aby k dříve zjištěným 
závadám  nedocházelo.  Tento  směr  je  vytrvale  uplatňován  vůči 

regionálním organizacím, avšak některé nedostatky přetrvávají, čehož si je organizace vědoma. Tyto 
nedostatky  jsou  ukazatele pro potřebu důslednějšího zaměření a další podpory vnitřní struktury a 
činnosti organizace. V minulých letech se ukázalo jako nezbytnost zavést funkci metodika, jehož 
hlavním úkolem by bylo metodické sledování a pomoc regionálním organizacím. Tento krok byl 
v návaznosti na transformaci SRNM na o.p.s. učiněn.

     2.    Hospodaření organizace

Organizace v minulém roce získala téměř 5.4 mil. Kč pro své programy, což představuje ve 
srovnání s minulými roky přibližně stejný příjem.  Situace v roce 2003 byla příznivější  o to,  že 
některé finanční prostředky (1 958 000,-Kč) byly převedeny z roku 2002. 
Na příjmech organizace se podílely svou aktivitou i některé pobočky (viz. níže), bez samostatně 
získaných prostředků zůstaly pobočky Bruntál, Ostrava a Nový Jičín.

Pobočka Samostatně 
získané 

prostředky

Převedeno 
z roku 2002

Samostatně 
získané - 
celkem

Dotace z 
ústředí

Celkem

Bruntál 0 0 0 60 598 60 598
Ostrava 0 0 0 355 589 355 589
Frýdek-Místek 35 881 42 190 78 071 413 717 475 907
Šternberk 10 000 0 10 000 112 470 122 470
Olomouc 105 000 0 105 000 155 633 260 633
Nový Jičín 0 0 0 266 743 266 743
Celkem 150 881 42 190 193 071 1 364 750 1 557 822  

Celkem přišlo do organizací  1 557 822,- Kč, což činí 20,3 % z celkového rozpočtu.
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Zdroje příjmu SRNM v roce 2003 - Brno

Ministerstvo školství a tělovýchovy 559 000
Ministerstvo kultury 2 467 318
Jihomoravský kraj 180 000
Moravskoslezský kraj 850 000
Magistrát města Brna 140 000
Nadace rozvoje občanské společnosti 2 362 021
Open Society Fund 29 178
Nadace Život umělce 5 000
Úřady práce 649 130 
Příspěvky sociálních odborů 155 550 
Předplatné, inzerce 33 355 
Služby 54 721  
Prodej knih 37 279 
Dary 103 159 
Příspěvky členů na akce 45 238 
Úroky 1 899

Celkem 7 672 848,-Kč 

Celková částka, se kterou  SRNM hospodařilo v roce 2003, tedy činila 7 850 038,-Kč

3. Právní struktura SRNM o.p.s.

Vedení: -  hlavní řídící orgán SRNM o.p.s. - Správní rada :

Gejza Horváth – předseda správní rady, hudebník,
Jiřina Somsiová – předsedkyně reg.org. Olomouc, kuchařka,

      Jan Gábor – předseda reg.org. Štenberk, policejní důstojník,
Dušan Kandra – předseda reg org. Bruntál, nezaměstnaný,
Vojtěch Gašpar - předseda reg org. Nový Jičín, řidič nákl. vozidel,
Vladimír Horváth - předseda reg org. Frýdek-Místek, zastupitel města,
Arpád Šaray – vedoucí právní a sociální poradny – Brno, důchodce,

           Marie Holubová - předsedkyně reg org. Ostrava, zaměstnankyně města,
Mgr. Miroslav Zajda – právník

-  dozorčí rada  -  Alena Vrbková, novinářka,
  -  Karol Gábor, podnikatel,
  -  Roman Růžička, svobodné povolání.
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4.   Organizační struktura:

Ústředí je tvořeno:
- Oddělení výchovy a vzdělávání romských dětí v rámci mimoškolní činnosti.

Vedoucí: Mgr. Severová Marcela , t.č. na mateřské dovolené
Barbora Veselá, současná vedoucí koordinace výchovně-vzdělávacích 

aktivit
Irena Bagárová, pracovnice pro mimoškolní aktivity dětí, styk se 

školami a romskými  asistenty, vedení kroužků dětí
Polyak Jan - koordinátor hudební sekce , pracovní poměr
Danara Meluzínová, t.č. na mateřské dovolené
Michal Kročil, koordinátor a metodik pro regionální organizace                    

 + další pracovníci na dohody o provedení činnosti na vedení kroužků

- Ekonomické oddělení:
Vedoucí: Ing. Zuzana Holomková

Ing. Monika Obrová – ekonomické služby 
         
- Právní a sociální poradna:

Vedoucí: Arpád Šaray – pracuje na dohodu
        Zdenka Císařová – trvalý pracovní poměr

Mgr. Zajda Miroslav – právník , není zaměstnanec  
Mirka Čejková – terénní sociální pracovnice,  pracující na dohodu
Vladimír Dirda – ter.soc. pracovník      

- Redakce Romano hangos:
Šéfredaktor: Ing. Holomek Karel – není zaměstnanec, poskytuje redakční služby za 

          úhradu
Redaktoři: Gejza Horváth - poskytuje redakční služby za úhradu

       Kateřina Danyiová – redaktorka, zaměstnankyně 
       Jana Kabeláčová – redaktorka, zaměstnankyně     

Zakladatel SRNM o.p.s. -  Ing. Holomek Karel – vykonává čestnou funkci
Asistentka :  Irena Růžičková – přijata jako absolventka do trvalého 

    pracovního poměru – od 1.5.03 

Regionální organizace: 
Ostrava
– Marie Holubová, předsedkyně 
Frýdek-Místek 
– Marie Wehrsingerová, předsedkyně 

Nový Jičín
 – Jan Gašpar, předseda 
Bruntál 
– Kandra Dušan, předseda
Olomouc 
– Somsiová Jiřina, předsedkyně
Šternberk 
– Gábor Jan, předseda

5. Činnost organizace v roce 2003 - Brno
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Výchova a vzdělávání romských dětí v     oblasti mimoškolní:  

Z tabulky zdrojů příjmů SRNM za rok 2003 je možno v rámci Ústředí  připomenout tyto 
projekty, jimiž byly podpořeny aktivity SRNM  ve prospěch dětí:

Ministerstvo školství Společenství 258 000,- Kč
Sdružení 140 000,- Kč
Podpora  vzdělávání  v jazycích  národostních 
menšin a multikulturní výchovy v roce 2003

40 000,- Kč

Ministerstvo kultury Keramická dílna 30 000,- Kč
Jihomoravský kraj Podpora hudební sekce SRNM 20 000,- Kč

Rozvoj sportovní sekce SRNM 10 000,- Kč
MMB Romové v městě Brně -volný čas dětí 80 000,- Kč  

Prevence kriminality                       60 000,- Kč
NROS – vzdělávání (z roku 2002) 1 357 217,- Kč 
OSF – vzdělávání (z roku 2002) 19 178,- Kč

Divadlo v pohybu 10 000,- Kč 

Projekt  „Společenství“ podpořil  činnost  komunitních  centrech  v sedmi  základních  organizacích 
SRNM  a  to  zejména  mimoškolní  činnost,  doučování,  šíření  informací  o  doučování,  sociální 
poradenství atd.
Projekt  „Sdružení“ byl  zaměřen  především  na  uspořádání  letních  táborů  pro  děti  a  mládež 
v celkem 6 organizacích SRNM (v Brně, Ostravě, Bruntále, Novém Jičíně, Olomouci a Frýdku-
Místku)  v celkovém  počtu  237  dětí  a  na  činnost  komunitních  klubů  a  center  dětí  a  mládeže 
nabízejících zájmové vzdělávání dětem převážně romských vyloučených komunit.
Oba tyto projekty se tedy svou činností částečně překrývaly.
V projektu  „Podpora  vzdělávání  v jazycích  národnostních  menšin  a  multikulturní  výchovy 
v roce 2003“ podpořilo Ministerstvo školství vydání dvoujazyčného česko-romského pexesa jako 
učební pomůcku prohlubující bilinguální schopnosti romských dětí.

Projekty: „Romové v městě Brně - volný čas dětí“
„Prevence kriminality“
„Podpora hudební sekce SRNM“
„Rozvoj sportovní sekce SRNM“ 

zajistily fungování následující brněnských zájmových kroužků při SRNM:

1. Hudební sekce - hudební   zkušebna   pro  mladé začínající   
romské  a   smíšené   skupiny, realizace výuky 
hry  na  hudební  nástroje  (kytara,  baskytara, 
klávesy,  saxofon,  housle…),  propagace 
hudebních skupin a jejich  podpora v účasti  na 
hudebních festivalech a přehlídkách atd.

2. Sportovní sekce – podpora   sportovních   oddílů SRNM ,  
zejm.  AC  Roma,  uspořádání  žákovských, 
dorosteneckých i dospělých fotbalových turnajů 
(Guláš cup, Vánoční turnaj Naděje atd.).a jiných 
sportovních akcí. V rámci této sekce probíhal i 
taneční  kroužek,  jehož  náplní  byla  výuka  klasických  romských  tanců,  soubor 
Čajori romani vystoupil na mnoha kulturních akcích.

- 6 -



3. Divadelní sekce – divadelní kroužek  zahrnoval  činnost  souboru  Romane  Čhave, který se 
účastnil se svým představením „Chlapeček a užitečná věc“ několika divadelních 
přehlídek.  Tato sekce  byla  podpořena  i OSF  v rámci  projektu  „Divadlo  v 
 pohybu“, který se zaměřil na rozvoj pohybových a výrazových schopnosti dětí 
ze ZvŠ Lidická. 

4. Výtvarná  sekce - v rámci  projektu „Keramická  dílna“ nám  Ministerstvo  kultury  v roce 
2003 pomohlo rozšířit  nabídku volnočasových aktivit  při  SRNM o keramický 
kroužek.Jeho vedením byla pověřena paní Kosmáková Marie, která za tuto práci 
zaslouží zvláštní uznání. 

Díky  těmto  projektům  bylo  zrealizováno  i  mnoho  jednorázových 
kulturních  a  sportovních  akcí  v průběhu  celého  roku  2003:  Zimní 
rekreační  pobyt  –  Hodonín  u  Kunštátu,  Den Romů –  průvod  městem 
Brnem, Setkání národnostních menšin – „Návraty ke kořenům“, Účast na 
Bambiriádě 2003, Účast na divadelním festivalu Brnkání X., Oslava Dne 
dětí,  Roma  cup  –  mistrovství  republiky  Romů  ve  footsalu,  6  letních 
táborů (Brno,  Olomouc, Frýdek-Místek,  Ostrava,  Nový Jičín,  Bruntál), 
Výlet parníkem po brněnské přehradě, Výstava dětských výtvarných prací 
„Romano hangos a my“ v Muzeu romské kultury, Účast na akci „Týden 
národnostních  menšin“v  Ústřední  knihovně   KJM  v Brně,  Účast  na 
předvánočním koncertě „Žijeme v jednom městě“ a jiné.

Projektem  „Podpora vzdělávání  romských  dětí  a  mládeže“(OSF-2002)  jsme chtěli  podpořit 
vzdělávání  romských  dětí.  Projekt  probíhal  ve  spolupráci  s  Multikulturním  kabinetem  katedry 
sociální  pedagogiky  na  PdF  MU a  Školským úřadem.  Hlavní  činnost  spočívala  v následujících 
aktivitách:

- zajištění dostupnosti informací týkajících se vzdělání rodičům a dětem
- vysvětlení  významu  vzdělání  a  podpora  hodnoty  vzdělání,  motivaci  ke  studiu, šíření 

informací o vzdělávání ( vzdělání na SŠ, VŠ, kurzy, školení apod.)
- pomoci rodičům a dětem při výběru vhodného středního vzdělání a zajištění administrativně 

– technické podpory při přijímacím řízení
- zajištění doučování a přípravy na přijímací řízení v romských rodinách

V rámci tohoto projektu bylo doučováno 20 dětí ze sociálně slabých rodin a bylo v něm zapojeno 17 
studentů Pedagogické fakulty MU. 
Projekt „Drom ki e godži – Cesta ke vzdělání“(NROS – 2002) podpořený NROS se soustřeďoval 
na rozvoj komunitní práce, soustavnou práci s dětmi v zájmových kroužcích, podporu vzdělávání a 
další  související  činnost.  Tento  projekt  je  realizován  nejen  v Brně,  ale  i  ve  všech  dalších 
organizacích SRNM.

Právní a sociální poradna: 

Její  funkce  spočívala  v právním  a  sociálním  poradenství,  které  v některých  případech 
doznalo  i  spoluúčast  na  soudním  projednávání  žalob,  nejčastěji  v bytových  záležitostech.Tady 
vykonal svoji práci náš právník, Mgr. Zajda Miroslav.
 Práce dvou ter. pracovníků byla zaměřena na dokonalé zmapování situace v lokalitách Romů 
městských částí Brno-sever a Brno-střed a přenášení těchto problémů k řešení na bytové odbory a 
správce majetků bytů.
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Počet  našich  klientů  dosáhl  počtu  88,  z toho  49  představovalo  dlouhodobou  práci  a 
několikeré  intervence.  Minimálně  39  případů  z nich  bylo  řešeno  ve  třech  intervencích.  Bytové 
záležitosti byly řešeny v 94 % případů, ostatní – sociální záležitosti v 6 %.Kladně bylo přijato 6 
společenských záruk za klienty ve výkonu trestu s následnou péčí  o ně.Dále byla vykonávána i 
terénní sociální práce s dětmi a mládeží a představovala řešení 37 případů v dlouhodobém procesu 
řešení.Tato  kancelář  byla  také  pověřena  rozběhnutím  a  sledováním  terénní  sociální  práce 
v Hodoníně, kde jsme zaměstnali dvě terénní pracovnice. Tato práce se úspěšně rozjela a vykazuje 
konkrétní efekt v pomoci Romům v nejtíživějších lokalitách.

Právní a sociální poradna se tím připravila na náročnější úkoly spočívající v terénní sociální 
práci  celé  organizace  v jejich  odloučených  lokalitách  na  celé  Moravě.  Byly  na  závěr  roku 
vypracovány projekty této práce, které byly přijaty, jak je již dnes známo a které znamenají pro 
celou organizaci kvalitativní i kvantitativní změnu v programu integrace Romů v celém Moravském 
regionu významnou. 

Romano hangos:

V tomto roce jsme dosáhli vydávání periodika Romano hangos v týdenní periodicitě.     Bylo to 
možné  díky grantu  NROS,  čímž byly získány potřebné finanční  prostředky.  Pro  redakci  to  byl 
mimořádně náročný úkol, protože zvládat týdeník ve 3 lidech nebylo jednoduché. Přesto jsme tento 
úkol  zvládli  s dobrým výsledkem a  za  cenu  i  práce  o 
víkendech,  zejména  paní  Vrbkové  a  naší  redaktorky 
Kateřiny Danyiové. Bohužel v dalším roce jsme již nebyli 
tak úspěšní v zajištění financí a byli  jsme nuceni přejít 
opět na 14 deník, k naší lítosti.

Periodikum  je  v tomto  okamžiku  již  dobrým 
periodikem,  přinášejícím  publicistiku  vyrovnanou  a 
uměřenou , především z romských kruhů a poskytujících 
dobré  a  potřebné  informace  čtenářům,  kteří  jsou 
zastoupeni  v romské  komunitě,  odbornících  na 
problematiku Romů a příslušných státních i lokálních a 
regionálních úředníků.

Díky grantu  NROS jsme  mohli  uskutečnit  ještě 
jeden počin a sice seminář o romském jazyce. Na tomto 
semináři  jsme  shromáždili  romské  mluvčí,  lingvisty  a 
redaktory romských periodik, se kterými jsme diskutovali 
problém rozvoje  a  kultivace  romského  jazyka  zejména 
v písemném projevu. Výsledkem bylo vydání Sborníku o romském jazyce, který shrnul závěry, ke 
kterým tento pracovní tým dospěl.

Sborník se nepochybně stal zdrojem poznání pro další vývoj romského jazyka, jehosměrování ale 
hlavně i jeho použitelnosti  pro výuku ve školách, nejdříve na vysokých a potom na základních. 
Tento počin, který lze přičíst na vrub Romano hangos, bude nadále znám pod pojmem „Luhačovická 
výzva“.

Kulturní činnost:
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Činnost  v oblasti  kulturní  se  do  značné  míry  kryje  s činnosti  výchovně  –  vzdělávací,  protože 
vzdělávání v kulturní oblasti je její nedílnou a podstatnou součástí. Proto tato činnost byla hrazena 
také z částečně stejných zdrojů jako činnost výchovně – vzdělávací (viz. výše).
V oblasti kulturní tedy probíhaly následující činnosti:

- ve  všech pobočkách  fungovala  řada  kroužků 
stimulujících  a  kultivujících  schopnost  estetického 
cítění  a  vyjádření  se  uměleckými  prostředky (např. 
kroužek  výtvarný,  divadelní  kroužek,  nástrojová 
výuka, zkušebna pro mladé skupiny atd.)

- pořádaly se akce (např. oslavy Dne Romů, Dne dětí 
aj.), kde se činnost v těchto kroužcích prezentovala na 
veřejnosti

- děti vystupovaly i na akcích, které jsme nepořádali a 
kam byli pozváni a většinou sklízeli velký úspěch 

- byl  uspořádán  II.ročník  multietnického  festivalu 
Djangofest 

Multietnický hudební festival Djangofest II.ročník (pojmenovaný podle křestního jména slavného 
francouzského jazzmana romského původu Django Reinhardta) a hudební dílna si vyžádaly značné 
finanční prostředky. Tato akce byla tedy uspořádána za laskavé 
podpory  Ministerstva  kultury v celkové  částce  75  000,-. 
Festival  a  hudební  dílna  byli  realizovány  v projektu 
„Djangofest 2003 – romská hudební dílna a multikulturální 
festival“  v   programech  Kulturní  aktivity  příslušníků 
národnostních  menšin  žijících  v ČR  a  Integrace  romské 
komunity.  Odpolední  program  byl  otevřena  mladým 
účinkujícím – ve veřejném konkursu do hudebního souboru při 
SRNM Čhavoro dzivo aneb Nebojte se zpívat se představilo na 
dvacet  dětí  s  různým  repertoárem  a  kromě  zpěvu  různého 
nástrojového  obsazení,  následovaly  tanečně-hudební  soubory 
Džop,  Terne  čhaja,  Čercheňa.  Ve  večerním  programu 
vystoupily  renomované  hudební  soubory:  pražští  Bengas, 
madarští ParnoGrazst a brněnští Bratři Lázókovi. Festival byl 
provázen  mikulovským  jazzovým  Rozen  triem,  hrajícím 
v předsálí.K neopomenutelným zážitkům festivalu jistě patřila 
ochutnávka romských kulinářských specialit.

V tomto projektu,  který nemá v dosud obdobu a který sklidil  velký úspěch u široké laické i 
odborné veřejnosti hodláme pokračovat i letos, pokud se nám podaří sehnat dostatek finančních 
zdrojů, v což doufáme.

6. Činnost v roce 2003 – regionální organizace
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 ŠTERNBERK:

Komunitní centrum Šternberk, nově zrekonstruované na podzim roku 2002, získalo samostatně 
v roce 2003 na provoz od MÚ Šternberk podporu ve výši 10 000,-Kč. Celková výše finančních 
prostředků  komunitního  centra  Šternberk  v minulém  roce  činila  122  470,-Kč.  Z těchto 
prostředků šternberská organizace hradila:

1) Provoz  předškolního  stacionáře „Jiloro“ – jehož  cílem  byla  příprava  dětí  na 
vstup  do  I.třídy  ZŠ,  omezení  vstupu  dětí  do  zvláštní  školy.  Školka  funguje  za 
spolupráce s Charitou Šternberk, navštěvuje ji cca 15 dětí ve věkovém rozmezí 5-6 
let.  V roce 2003 všechny děti  nastupující  do 
1.tříd byly zapsány do ZŠ.

2) Výtvarný  a  naučný   kroužek,  výstava 
aranžérských  prací –  Práce  v  kroužku 

byla  zaměřena  na  práci  dětí  s přírodními 
materiály,  seznámení  s výtvarnými 
technikami,   zahrnovala  základy aranžérství, 
výrobu  drobných  dekoračních  předmětů, 
zdokonalování  v ručních  pracích  a  podporu 
zájmu  dětí  o  výtvarnou  činnost.  Kroužek 
navštěvovalo 20 dětí ve věku 5-15 let.

3) Provoz posilovny – podporuje  smysluplné  využití  volného času a zájem  romské 
mládeže o udržování fyzické kondice, posilovna je k dispozici třikrát týdně přímo 
v budově komunitního centra, zájem je vysoký, navštěvuje ji mládež i dospělí.

4) Ve  spolupráci  s krajským  úřadem  se  
uskutečnil  Zájezd  na  Romský  festival Khamoro 2003,  dále proběhly Oslavy 
Dne dětí s  poznávacím výletem na státní hrad Šternberk, Sbírka obnošeného 
šatstva a Mikulášská besídka.

OLOMOUC:

Komunitní centrum v Olomouci získalo na svou činnost celkem 260 633,-Kč, z čehož 105 000,-
Kč činila podpora města Olomouc. Díky těmto prostředkům mohlo komunitní centrum zajistit 
fungování následujících aktivit:

1) Hudební  a  taneční   kroužek - V  tomto   kroužku   byly  cíleně  rozvíjeny  a 
kultivovány hudební a taneční schopnosti romských dětí. Kroužek navštěvovalo 8-12 
dětí.

2) Výtvarný kroužek - Práce v kroužku byla zaměřena na zdokonalování dětí ve 
výtvarných  technikách  (kresba,  modelování,  drhání  …),  na  rozvoj  výtvarných 
schopností dětí a jejich estetického cítění. Pravidelná návštěvnost byla 12 dětí.

3) Fotbalový  kroužek  ( + turistika )  – V  tomto   kroužku   působilo  1  fotbalové 
mládežnické  družstvo  a  1  družstvo  dospělých,  uspořádal  se  žákovský  fotbalový 
turnaj. Turistika zahrnovala sobotní výlety do okolí Olomouce, stanování v přírodě, 
rozšiřování tábornických znalostí; účastnili se děti i dospělí. 

4) Pravidelné návštěvy fitcentra – Cílem  byla   podpora fyzické a duševní  kondice 
dětí,  mládeže i  dospělých v nově vybudovaném centru v Olomouci.  Posilována je 
využívána denně 15-20 osobami.

5) Doučování – probíhalo  přímo  v   komunitním   centru ,  záměrem   bylo   pomoci 
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slabším  žákům  s domácí  přípravou  a  zlepšení  jejich  celkového  prospěchu. 
Doučováno bylo 6 dětí.

5) Letní tábor pro děti a  mládež v Pohořanech - SRNM  umožnilo  dětem ve věku 
6 – 15 let kulturní, společenské a sportovní vyžití spojené se zážitky v přírodě během 
letních prázdnin. Tábora se účastnilo 31 dětí.

6) Další  kulturní  akce - Mikulášská  besídka   a  Návštěva   Romfestu  Karviná  – 
cílem bylo obohatit kulturní život olomouckých Romů a podpořit tradiční romskou 
kulturu.

OSTRAVA:

Ostravská organizace získala v roce 2003 celkem 355 589,-Kč,což byla dotace z ústředí v plné výši. 
Z vlastní  iniciativy  tento  rok  organizace  nezískala  žádné  prostředky.  V ostravském komunitním 
centru se v loňském roce konaly:

1) Výtvarný  a  modelovací   kroužek – práce  s papírem,  modelovacími  hmotami. 
Kroužek byl zaměřen na rozvoj tvořivosti a manuálních dovedností dětí a mládeže. 
Navštěvovalo ho 40-50 dětí ve věku 6-17 let.

2) Taneční   a   hudební   kroužek  –   Kroužek  rozvíjel 
pohybové schopnosti, byl vytvořen taneční soubor, který 
se s velikým ohlasem účastnil několika vystoupení. Tento 
kroužek navštěvovalo 15 osob ve věku 15-17 let. 

3) Divadelní kroužek   –  Zaměřoval se na rozvoj 
dramatického  talentu  dětí,  hravosti  a  tvořivosti. 
Divadelní činnost provozovalo 20 dětí ve věku 8-11 
let pod vedením pracovníků komunitního centra.

4) Mateřinka         –  probíhala   v   dopoledních    hodinách 
v  prostorách   komunitního   centra.  Cílem  bylo 
připravit děti na vstup do 1. tříd, naučit je samostatně 
pracovat,  rozvíjet  jejich  dovednosti,  schopnosti  a 
znalosti. Mateřinku navštěvovalo 12 dětí ve věku 3-5 
let.

5) Doučování  –   komunitní     pracovníci    pomáhali 
dětem    s   domácí    přípravou,  napomáhali  lepšímu 
pochopení  probíraného  učiva  s cílem  zlepšit  prospěch  dětí  ve  školách.  Doučování 
navštěvovaly děti mezi 6 a 14 lety.

6) Dále  proběhla   Mikulášská   nadílka ,  Dětský   karneval  a  volba   Miss  Baby 
s průměrnou návštěvností rodičů i dětí v počtu 60 osob.

7) Letní  tábor  –  proběhl  na   rekreační  chatě  Poma  v   Malenovicích.  Tábora  se 
účastnilo 34 dětí.

FRÝDEK-MÍSTEK:

I  ve  Frýdku-Místku  probíhala  bohatá  činnost  komunitního  centra.  Celková  výše  finančních 
prostředků činila 491.789,- Kč, z čehož 42.190,-Kč byly prostředky převedené z roku 2002 a 35 
881,-Kč  získala  organizace  vlastní  iniciativou  od  MÚ  Frýdek-Místek  a  prostřednictvím  darů. 
Komunitní centrum bylo přestěhováno do prostor Speciální školy ve Frýdku-Místku. Nové prostory 
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byly zrekonstruovány a v prosinci roku 2003 bylo komunitní centrum znovu otevřeno. Z důvodu 
stěhování a rekonstrukce, byla činnost komunitního centra v roce 2003 oslabena. Většina finančních 
prostředku byla věnována právě na tuto rekonstrukci, ale i přesto se uskutečnily následující akce:

1) Školka pro romské děti – její náplní byla příprava dětí na vstup do 1.tříd, snaha o 
omezení vstupu dětí do zvláštních škol. Denně školku navštěvovalo 10-15 dětí.

2) Letní   tábor  –  se   uskutečnil   ve   spolupráci   s   Pionýrskou   skupinou   Staříč 
v prostorách základní školy ve Skalici u Frýdku-Místku. Tábor byl určen pro děti 
sociálně  znevýhodněné,  účastnily  se  ho  děti  z dětského  domova  Čeladná,  děti 
s postižením,vietnamské a romské děti.

3) Dětský den – Oslavy Mezinárodního dne dětí proběhly jako zábavné odpoledne 
s mnoha hrami a soutěžemi, účastnilo se přibližně 120 dětí.

4) Den her a soutěží – sportovní odpoledne pro děti. Soutěžilo se ve 13 sportovních 
disciplínách, účastnilo se přibližně 50 dětí.

BRUNTÁL A NOVÝ JIČÍN:

Bohužel, ani letos se nepodařilo samostatně získat žádné další finanční prostředky (mimo prostředků 
z ústředí) organizaci v Bruntále ani organizaci v Novém Jičíně. Tyto organizace však také vyvíjely 
bohatou činnost a to díky podpoře z ústředí v Brně (Bruntál - 60 598,-Kč ; Nový Jičín - 266 743,-
Kč).

V Bruntále  se  konala  tradiční  Mikulášská  nadílka,  fungoval  fotbalový,  hudební,  taneční  a 
doučovací kroužek. V létě byl také realizován týdenní tábor na Horské chatě Slunečná v Nové Vsi u 

Rýmařova, účastnilo se ho 34 dětí.
V Novém Jičíně fungovalo komunitní centrum, 
kde rovněž pracovaly děti v kroužcích (kroužek 
stolního  tenisu  –  15  dětí;  dále  keramický, 
hudební  a  taneční  kroužek  ve  spolupráci 
s DDM), vznikl zde i Klub žen ve spolupráci se 
sociálním  odborem  MÚ  Nový  Jičín.  Další 
činností komunitního centra bylo doučování 10 
romských dětí v sociálně slabých rodinách. Také 
v Novém  Jičíně  byla  uspořádána  Oslava  dne 
Romů, Mikulášská besídka a letní tábor na chatě 
Slunečná  v Nové  Vsi  u  Rýmařova,  které  se 
účastnilo z Nového Jičína 15 dětí.
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7.    Závěry:

Z dále připojených finančních zdrojů a nákladů lze vyvodit tyto závěry:

a) Z nákladů,  vynaložených  jednotlivými  dílčími  složkami  Společenství,  kde  je 
zvláště zařazeno Brno, jako regionální organizace, Brno, jako ústřední složka a 
samostatná  jednotka  redakce  Romano  hangos,  se  ukazuje  i  rozsah  práce,ale 
zejména i aktivity, jaké jednotlivé organizace vyvíjejí. Na těchto aktivitách jsou 
položeny základy naší organizace, byť i nedostatek těchto aktivit je eliminován 
podporou  z Ústředí,  což  nelze  považovat  ze  ideální.  V tomto  směru  dobrou 
aktivitu projevily zejména Olomouc a Frýdek-Místek.

b) Ústředí  se  podílí  na  spotřebě  financí  jen  10  %,  což  je  přijatelné.  Mimořádné 
aktivity ve výši  16 % vykazuje  reg.  org.  v podobě Brna,  což je  pochopitelné, 
protože  má  bezprostřední  pomoc  a  podporu  štábu  řídících  pracovníků.  Reg. 
organizace ostatní se pohybují ve výši 21 %. Romano hangos se nedá v tomto 
smyslu porovnávat.

c) Z výkazu jsou zřejmé celkové zdroje, které se pohybují zhruba na necelých 8 mil. 
Kč a to již 4 rokem existence organizace. To současně dokumentuje schopnost 
realizovat i náročné projekty. Limit představuje hranice pracovních sil v počtu 25 
na trvalý pracovní poměr. Nad tento počet je již kladen požadavek na enormní 
zvýšení  administrativní  práce.  To  je  zatím nemožné.Při  tom platí  zásada:  mít 
profesionální  štáb  v trvalé  formě  se  ukazuje  v dnešní  době  pro  nevládní 
organizaci  jako  požadavek  nezbytný,  má-li  se  vyrovnat  s náročnými  úkoly ve 
všech  směrech  bez  výkyvů,  které  by  znamenaly  nové  a  nové  zapracovávání 
pracovníků.

8. Politická a společenská funkce Společenství.

Společenství je v dlouhodobé perspektivě, ale již od počátku své činnosti, budováno také ze dvou 
důležitých důvodů, kromě již popsané činnosti v různých odvětvích realizace programu integrace 
Romů a to: 

1. Jako partner pro reg. a lokální samosprávné instituce ve městech, kde jsme zřídili 
své dílčí organizace. Tento úkol plníme se střídavými úspěchy, které nejsou dány 
jen naší snahou a schopností. Přesto tato role, byť ne dokonalá, je velmi důležitá a 
potřebná,  jak  ukazují  příklady  jiných  měst,  kde  takovéto  zastoupení  Romové 
nemají.
Je  tím  dána  i  poměrně  slušná  šance  vystupovat  jako  partner  i  pro  instituce 
celostátní. 

2. Jako zárodek budoucí romské reprezentace, pocházející z komunity mimo úřední 
sféru společnosti. Je to pokus budovat takovou reprezentaci ze zdola, na základě 
vykonané práce a tím získané důvěry občanů-Romů v daných lokalitách. Tento 
způsob pokládáme za jediný možný, který může vést k výsledku a který opravdu 
založí zastoupení Romů na patřičné důvěryhodnosti zástupců takové organizace.
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9. Zdroje příjmů SRNM v roce 2003:

BRNO:
 Ministerstvo 
školství

Společenství 258 000
Sdružení 140 000
jazyk.vzdělávání-sjednoc.jaz. 121 000
jazyk.vzdělávání rom.dětí 40 000 559 000

 Ministerstvo 
kultury

Romano Hangos 2 362 318
Djangofest 35 000
Djangofest 40 000
keram.dílna 30 000 2 467 318

 JM kraj hudební sekce 20 000
sportovní sekce 10 000
terénní sociální práce 150 000 180 000

 MS kraj Ostrava- terénní práce 300 000
F.Místek-terénní práce 290 000
N.Jičín-terénní práce 260 000 850 000

 MMB volný čas dětí 80 000
prev.kriminality 60 000 140 000

 Nros Romano Hangos z 2002 1 004 804
Vzdělání z 2002 1 357 217 2 362 021

 OSF vzdělání z 2002 19 178
divadlo v pohybu 10 000 29 178

 Nadace Život 
umělce

5 000 5 000
 Úřady práce 649 130
 Příspěvky 
soc.odborů

155 550
 předplatné, 
inzerce

33 355
 Služby 54 721
 tržby za prodej 37 279
 Dary 103 159
 příspěvky členů na 
akce

45 238
 Úroky 1 899 1 080 331
SOUČET   Brno    7 672 848

BRUNTÁL: 0
OSTRAVA: 0
N.JIČÍN: 0
FRÝDEK 
 OSF integrace Romů z 2002 27 190

romské centrum z 2002 15 000
 MÚ prev. krim.-infocentrum 5 000
 MV prev. kriminality 5 000
 Dary 10 000 62 190
ŠTERNBERK:
 Město Šternberk provoz kom.centra 10 000 10 000
OLOMOUC:
 Město Olomouc tábor 65 000
 Město Olomouc volnočas.aktivity 40 000 105 000

SOUČET   reg.organizace: 177 190 Kč

VŠE 7 850 038 Kč
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Náklady na provoz poboček v roce 2003:

Část 1

 Romano Hangos BRNO ústředí BRNO  OSTRAVA OLOMOUC
   CELKEM  CELKEM   CELKEM CELKEM  CELKEM

Materiál:   20 855  15 063  
 spotřeb.materiál 57 705  29 044  5 894    
 hudeb. vybavení   23 155    
 sport.potřeby   83 080    
 vybavení pro  
 děti   86 669 9 918   
 vybavení 126 496 184 201 20 592 49 636  198 798 28 503 59 276  15 063
Cestovné:   26 183    
  77 139  0  26 183 1 159 1 159 1 064 1 064
Služby:      
 enegrie   24 167   
 telefon 128 312  115 773  8 436   
 ostatní služby 1 849 687  112 796  340 525 8 407  4 656  
 opravy 46 499      
 autodoprava   31 912   17 660  
 nájem kanc. 225 000  150 000  30 349   
 Nájem centra  2 249 498  378 569 19 410 391 847 23 220 94 579 17 000 39 316
Mzdy:      
 hrubé mzdy 420 778  234 040  275 833 216 129  15 294  
 odvody 147 281  81 919  96 548 75 646  5 354  
 UP  -75 375  -161 619 -180 228  -5 000  
 Dohody 232 233 800 292  240 584 200 507 411 269 58 000 169 547 56 000 71 648
Tábory:      
 potraviny-tábor   4 484  5 880  
 materiál   3 318 2 814   
 doprava   17 162 4 000  4 500  
 ubytování   35 940 56 830  19 200  
 dohody   12 353   6 000  
 aktivity dětí   760 300  1 062  
 příspěveky   -43 500 26 033 -37 400 31 028 -8 100 28 542
      
Dotace 
SRNM Brno:  3 311 130  668 789  1 054 130  355 589  155 633
  52%  10%  16%  6%  2%
 Ostatní      
 dotace:     tábor 65 000
     aktivity dětí

      40 000

CELKEM:  3 311 130  668 789  1 054 130  355 589  260 633
Náklady na provoz poboček v roce 2003:

   Část 2

 F.MÍSTEK ŠTERNBERK N.JIČÍN BRUNTÁL CELKEM
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  CELKEM  CELKEM  CELKEM  CELKEM  
Materiál: 14 447  10 766  12 982  3 100   
 spotřeb.materiál      
 hudební vybavení    10 000  10 000   
 sport.potřeby 12 725    12 541    
 vybavení pro děti    14 750    
 vybavení  27 172 4 244 15 010 22 317 72 590  13 100  
Cestovné:       
 937 937 382  382 7 022 7 022 944 944  
Služby:       
 enegrie 5 228  32 201  17 139    
 telefon 19 879    5 062  2 500   
 ostatní služby 2 582  6 970   433   
 opravy 92 630       
 autodoprava 10 532     7 620   
 nájem kanc. 5 274       
 nájem centra 9 241 145 366  39 171 19 080 41 281 3 500 14 053  
Mzdy:       
 hrubé mzdy 199 965  89 631  73 732    
 odvody 69 992  29 260  25 807    
 UP -109 215  -71 133  -46 500    
 Dohody 60 000 220 742 5 500 53 258 78 000 131 039   0  
Tábory:       
 potraviny-tábor    15 130  22 424   
 materiál    4 034    
 doprava    9 000  4 500   
 ubytování 24 000    22 694  22 620   
 dohody    2 353  2 353   
 aktivity dětí     104   
 příspěveky -4 500 19 500  0 -38 400 14 811 -19 500 32 501  
       
Dotace SRNM 
Brno:  413 717  107 821  266 743  60 598 6 394 150
  6%  2%  4%  1% 100%
Ostatní dotace:  integrace 27 190  provoz KC    
  Rom.Centr. 15 000  10 000    
  prev.krim 5 000      
  prev.krim 5 000      
  dary 10 000     
          

CELKEM:  475 907  117 821  266 743  60 598 6 571 340
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