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1. Úvodní slovo 

Společenství Romů na Moravě - občanské sdružení je nejstarší romskou organizací 
na  půdě  ČR,  která  se   mohla  po  dvanácti  letech  činnosti  transformovat  na  obecně 
prospěšnou společnost. Tato zakladatelská organizace posléze zůstane funkční pouze jako 
základ laického členstva pro vyjadřování názorů na činnost obecně prospěšné společnosti a 
jako  legitimní  prvek  reprezentativnosti  této  organizace,  činící  si  ambice  k zastupování 
Romů v míře, která je dána počty našich členů v místech, kde působíme.
Zatím však SRNM působila souběžně s o.p.s. a její činnost byla stále ještě výraznější než 
sama o.p.s. Tato relace se však bude snižovat ve prospěch o.p.s. 
Do  vínku  jí  bylo  vloženo  úsilí  o  vytváření  partnerských  vztahů  mezi  zástupci  naší 
organizace ve městech, kde působíme a samosprávami. Tento zásadní úkol byl naplněn a 
nadále je využíván v programech, které byly plněny.
Ten program spočívá ve snaze naplňovat proces integrace Romů do společnosti se všemi 
souvislostmi, které ve společnosti existují, ať už společenskými a politickými a ve všech 
oblastech, kterými jsou:

- mimoškolní výchova dětí a mládeže, spolupráce se školami,
- terénní sociální práce,
- poradenská činnost,  právní zastupování,  spolupráce se státními a samosprávnými 

institucemi,
- obhajoba lidských práv,
- vydavatelská činnost – čtrnáctideník Romano hangos,
- podpora kultury a její organizování.

Ve vší té práci se prolíná úsilí o podporu a uchování identity Romů včetně zachování a 
kultivace romského jazyka .
V současné době eviduje SRNM asi 2000 aktivistů, spolupracovníků a podporovatelů naší 
činnosti a záměrů.

Ing. Karel Holomek

 2. Činnost SRNM 

Společenství  Romů na Moravě bylo založeno v roce  1991 jako romská nevládní 
organizace, mající za cíl podporovat integraci Romů do společnosti. Během své činnosti se 
soustředilo zejména na oblast výchovy a vzdělávání romských dětí v mimoškolní oblasti, 
podporu romské kultury, vydávání romského čtrnáctideníku Romano hangos a později také 
na oblast občanského a sociálního poradenství (v návaznosti na ochranu lidských práv) a 
v souvislosti s ní na terénní sociální práci v sociálně vyloučených romských komunitách. 

Organizace má ústřední sídlo v Brně, působí však v dalších 6  městech Moravy a 
Slezska.  Regionální  centra  sídlí  v Ostravě,  Frýdku-Místku,  Novém  Jičíně,  Olomouci, 
Šternberku a Bruntále. V každé z těchto poboček má SRNM své komunitní centrum, ve 
kterém celodenně probíhají aktivity pro děti, mládež i dospělé. V Hodoníně a Rožnově pod 
Radhoštěm, místech kde  žije větší množství romských rodin, působí naši terénní sociální 
pracovníci a komunitní pracovníci. 

V roce 2004 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. 
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 3. Organizační struktura SRNM 

- Předseda:
Ing. Karel Holomek

- Ekonomické oddělení:
Ing. Zuzana Holomková

- Výchovně-vzdělávací centrum:
Barbora Veselá -  koordinátor výchovně-vzdělávacích aktivit (do konce září 2004)

Bc. Michaela Cenková - koordinátor výchovně-vzdělávacích aktivit (od začátku října 

2004)

Irena Bagárová - pracovnice pro mimoškolní aktivity dětí, styk se školami a romskými 

asistenty

PhDr. Michal Kročil - koordinátor a metodik pro regionální organizace                  

-   O  bčanská a sociální poradna:  
Arpád Šaray – vedoucí poradny

Zdeňka Císařová DiS. – koordinátor terénních sociálních pracovníků

Mirka Čepová – terénní sociální pracovnice

Vladimír Dirda – terénní sociální pracovník

     
-   Redakce Romano hangos:  
Ing. Karel Holomek – šéfredaktor

Gejza Horváth – redaktor

Kateřina Danyiová – redaktorka, grafička

Jana Kabeláčová – redaktorka

Irena Růžičková - asistentka

-  Regionální organizace: 

Ostrava - Marie Holubová, předsedkyně 
Frýdek-Místek - Marie Wehrsingerová, předsedkyně 
Nový Jičín - Vojtěch Gašpar, předseda 
Bruntál - Dušan Kandra, předseda
Olomouc - Jiřina Somsiová, předsedkyně
Šternberk - Jan Gábor, předseda
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4. Činnost v roce 2004 - Brno

Výchovně-vzdělávací činnost

Z tabulky zdrojů příjmů SRNM za rok 2004 je možno v rámci Ústředí  připomenout tyto 
projekty, jimiž byly podpořeny aktivity SRNM  ve prospěch dětí:

Ministerstvo 
školství

Společenství 800 000,- Kč
Sdružení 150 000,- Kč

Jihomoravský kraj Integrace Romů výchovou a vzděláváním 25 000,- Kč
MMB Romové ve městě Brně 100 000,- Kč 

Prevence v romské komunitě                       100 000,- Kč
Fond Kanady Pomoz mi, abych se naučil 69 795,- Kč 
Ministerstvo 
kultury

Divadlem k integraci Romů 15 000,- Kč
Romové hrají divadlo 30 000,- Kč 

Projekt „Společenství“ (MŠMT) podpořil činnost komunitních centrech v sedmi 
základních organizacích SRNM a to zejména mimoškolní činnost, doučování, šíření 
informací o doučování, poradenství v oblasti vzdělávání atd.

Projekt „Sdružení“ (MŠMT) byl zaměřen především na uspořádání letních táborů pro děti 
a  mládež  v celkem  6  organizacích  SRNM  (v  Brně,  Ostravě,  Bruntále,  Novém  Jičíně, 
Olomouci  a  Šternberku)  a  na  činnost  komunitních  klubů  a  center  dětí  a  mládeže 
nabízejících zájmové vzdělávání dětem z  romských vyloučených komunit.

Projekty: „Integrace Romů výchovou a vzděláváním“ (JMK)
„Romové ve městě Brně“ (MMB)
„Prevence v romské komunitě“ (MMB)

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.

2. Sportovní sekce – podpora sportovních 
oddílů SRNM, zejména AC Roma, uspořádání 
žákovských, dorosteneckých i dospělých 
fotbalových turnajů (Roma Cup, Velikonoční 
fotbalový turnaj) a jiných sportovních akcí. 
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3. Divadelní sekce – divadelní kroužek  zahrnoval  činnost  dětského divadelního souboru , 
který se svým představením „Afrika“ účastnil několika divadelních přehlídek. V rámci této 
sekce probíhal i taneční kroužek, jehož náplní byla výuka klasických romských tanců, 
soubor Terne čhaja vystoupil na mnoha kulturních akcích.

4. Výtvarná  sekce - v rámci  výtvarné sekce byl realizován keramický kroužek pro 
romské děti.

Projektem  „Help  me  to  learn  -  Pomoz  mi,  abych  se  naučil“  (Fond  Kanady) jsme 
podpořili  vzdělávání  romských  dětí.  Projekt  probíhal  ve  spolupráci  s  Multikulturním 
kabinetem katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
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 47 dětí ze sociálně slabých rodin a bylo v něm 
zapojeno 33 studentů Pedagogické fakulty MU. 

V  roce  2004  jsme  realizovali  nebo  jsme  se  aktivně  účastnili  mnoha  jednorázových 
kulturních a sportovních akcí:
Velikonoční fotbalový turnaj
Oslavy mezinárodního dne Romů – zasazení stromu soudržnosti na faře v Zábrdovicích
Benefiční  koncert  O  Roma  le  Romenge  – na  podporu  Romů  žijících  v osadách  na 
východním Slovensku
Účast na Bambiriádě  
Oslava Dne dětí – výlet na brněnskou přehradu
Roma cup – Mistrovství republiky Romů ve footsalu 
6 letních táborů (Brno, Olomouc, Šternberk, Ostrava, Nový Jičín, Bruntál), 
Výlet do Moravského Krasu
Prohlídka Prahy
Výlet na Safari do Dvora Králové nad Labem
Přehlídka romského divadla
III. ročník hudebního festivalu Djangofest 
Účast na akci „Husovický skřivánek“ a „Žijeme v jednom městě“
Vánoční dílna
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Kulturní činnost

V oblasti kulturní jsme v roce 2004 realizovali následující projekty:

„Djangofest  III.  ročník“  (MK)  -  multietnický 
hudební festival, pojmenovaný podle francouzského 
jazzmana romského původu Django Reinhardta byl 
uspořádán  v říjnu  v hudebním  klubu  Fléda  v Brně. 
Ve  večerním  programu  vystoupily  skupiny  Bongo 
Boys, Na Jednu Noc, Gulo čar, Zkušebna, Garage& 
Tony  Ducháček,  Tu-La-More  a  písničkáři  Matuš 
Bagár a Gejza Horváth.

Díky projektům  „Divadlem k integraci Romů“ 
a  „Romové  hrají  divadlo“ jsme  uspořádali 
přehlídku  divadelních  souborů  z celé  ČR. 
Zúčastnili se jí mj. soubory Čhavorikani Luma a 

Amaro Dživipen pod vedením Olgy a Ludmily Fečových.

Sociální a občanská poradna

Terénní sociální práce se zaměřuje na konkrétní lokality s převažujícím počtem romských 
rodin (Brno-sever, Brno-střed), působí přímo mezi obyvateli a snaží se pomáhat při řešení 
problémů s cílem preventivně působit proti jejich opětovnému vzniku.

Občanské a sociální poradenství pomáhá klientům při 
řešení  složitějších  situací  v oblasti  sociální 
problematiky,  pomoc  s   vyřizováním  písemností, 
doprovodu,  zastupování  při  jednání  na  úřadech  a 
podobně. 

Činnost terénních sociálních pracovníků a poradny se v 
 Brně  uskutečnila  prostřednictvím  projektu 
„Domovník“  (RVZRK) s  částečnou  participací 
projektu „Dostupnost bydlení“ (NROS).
Cílem  obou  projektů  bylo  zvýšit  kvalitu  bydlení 
v romské komunitě v Brně, zavedením správců objektů, 
dohledem  nad  dodržováním  pořádku,  pomoc 
s úpravami a opravami objektů i jednotlivých bytů.
Současně  probíhala  činnost  zaměřující  se  na  pomoc 
klientům v řešení problémových situací.

Terénní práce a práce poradny obsáhla celkem 546 kontaktů se 79 klienty, kde převažovaly 
bytové záležitosti (88%), pomoc s vyřizováním sociálních dávek (3%), problémy se školní 
docházkou a kázní (8%) či pomoc v souvislosti se zneužíváním návykových látek (1%).
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Romano hangos

Společenství Romů na Moravě je rovněž vydavatelem čtrnáctideníku Romano hangos – 
Romský hlas.V roce 2004 to byl již 6. rok této vydavatelské činnosti. Romano hangos se 
tak stává v České republice nejstarším periodikem 
Romů. Noviny usilují o aktuální publicistiku, která 
se  snaží  postihovat  veškeré  děje  ve  společnosti, 
mající vztah k životu Romů v širších souvislostech, 
které  umožňují  chápat  složitost  vztahů,  které  ve 
společnosti  panují.  Programově  jsou  tyto  noviny 
postaveny  na  snaze  po  co  největší  možné 
objektivitě,  žádné  téma  není  pokládáno  za  tabu. 
Velký prostor je věnován diskusím, komentářům a 
názorům  široké  čtenářské  obce  a  mezi  nimi  i 
prostému příslušníku romské pospolitosti, který se 
teprve  učí  vyjadřovat  a  pohlížet  kriticky  na  svůj 
vlastní života i na své okolí. 
Romano  hangos  se  nemůže  vyhnout  určité 
stranickosti ve prospěch Romů v prostředí, které je 
spíše nepřátelsky zaměřeno vůči nim. Není to však bezhraniční zaměření. Stejně tak jako 
celé  Společenství  Romů  na  Moravě  je  zaměřeno  na  budování  mostů  mezi romskou 
menšinou a většinovou společností, je tento záměr  realizován i v publicistice, kterou má 
tato  obecně  prospěšná  společnost  možnost  uskutečňovat.  Ostatně  sám  název 
„Společenství“, doufáme, tento záměr dostatečně evokuje ve veřejnosti.
Druhým nezpochybnitelným záměrem vydavatelské činnosti Romano hangos je podpora, 
rozvoj a kultivace identity Romů jako svéprávné a rovnocenné národnosti mezi ostatními 
národnostními  menšinami  v naší  zemi.  Projevuje  se  to  v úzké  a  naprosto  neformální  a 
konkrétní  spolupráci  s Muzeem  romské  kultury,  snahou  uplatňovat  romské  texty  na 
stránkách  Romano  hangos,  prezentací  romské  kultury  a  širokou  diskusí  v  prosazování 
tohoto trendu v rámci našeho listu. Není účelem tohoto textu, který je zprávou, abychom se 
zabývali zdůvodňováním právě takovéhoto programu v naší činnosti.
Podmínky  pro  vydávání  národnostního  periodika  tohoto  druhu  jsou  v současné  době 
neobyčejně zpřísněny a znamenají  značná administrativní  omezení.  Překonávat všechny 
tyto  překážky  není  pro  vydavatele  jednoduché  a  nepochybně  existuje  hranice,  kterou 
vydavatel nebude překračovat i při vší dobré vůli v této práci pokračovat.
Z ohlasu  čtenářů  lze  soudit,  že  Romano  hangos  je  přijímáno  příznivě  a  je  dobrým 
doplňkem  v rozložení publicistiky v ČR podle témat. Je také dobrou pracovní pomůckou 
pro spoustu lidí, kteří se problematikou soužití zabývají profesionálně.
Z ekonomického rozboru celé výroční zprávy lze usuzovat na podíl vydavatelské činnosti 
periodika na činnosti organizace a rozsah této činnosti.
Náklad  periodika  činí  3  100  výtisků.  Téměř  celý  náklad  je  rozesílán  předplatitelům, 
zbývajících asi 200 výtisků je rozšiřováno při osobních setkáních.
Romano  hangos  má  své  webové  stránky  www.romanohangos.cz,  kde  lze  zjistit  další 
podrobnosti.   
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1. Činnost v roce 2004 – regionální organizace

ŠTERNBERK

Komunitní centrum Šternberk bylo zrekonstruované na podzim roku 2002. V roce 2004 
získalo samostatně dotaci z města Šternberk ve výši 10 080 Kč. Probíhaly zde následující 
aktivity:

1) Sportovní  a  pohybové  aktivity –  pravidelné  návštěvy  sportovního  kroužku 
v posilovně  komunitního  centra.  Cvičení  romských  dívek  a  žen  –  kondiční 
posilovací  trénink  spojený  s  kalanetikou,  trénink  mužů  zaměřený  na  silové 
disciplíny.  Posilovna  je  v provozu  4  x  týdně   a   aktivity  zde  probíhají  pod 
odborným  dozorem  pracovníka  romského  komunitního  centra,  posilovnu 
navštíví týdně cca 30 osob.

2) Výtvarný  a  naučný  kroužek–  děti  se  učí  pracovat  s přírodním  výtvarným 
 materiálem,  vyrábí  dekorativních  předměty,  včelí  medové  svíčky,  svícny, 
velikonoční dekorace, jednoduché keramické hračky a předměty  apod.  Kroužek 
funguje 2x týdně.

3) Letní ozdravný tábor pro romské děti  v Pohořanech u Olomouce,  2 turnusů 
v měsíci srpnu se zúčastnilo 50 dětí ve věku 6-15 let

4) Mikulášská besídka 
5) Setkání  komunitních  pracovníků Společenství  Romů  na  Moravě  - beseda, 

společná diskuze pracovníků, praktické ukázky prací jednotlivých komunitních 
center.

6) Realizace  malého  výzkumného 
projektu na  téma  „Výživa 
těhotných  romských  žen“ ve 
spolupráci  s Mgr.  Radvanovou  z 
Lékařské  fakulty  MU  v Brně. 
Projekt probíhal formou tří sezení 
s   pěti  vytipovanými  romskými 
ženami  ve  věku  18  –  25  let 
v prvním  trimestru  těhotenství. 
Prostřednictvím  formulovaných 
dotazů  byla  zjišťována  kvalita 
výživy  těchto  žen,  následovaly 
individuální  pohovory  s   Mgr. 
Radvanovou, poté vyhodnocení a doporučující individuální opatření. V projektu 
budeme pokračovat i v roce 2005.

7) V prostorách našeho komunitního centra realizovala Charita Šternberk  celoroční 
provoz předškolního zařízení pro romské předškoláky JILORO.

9)  Terénní sociální práce 
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OLOMOUC

V roce 2004 směřovala  činnost  především k udržení chodu komunitního centra a zajištění 
volnočasových a sociálních aktivit. Komunitní centrum získalo samostatně dotaci z města 
Olomouc ve výši 105 000 Kč na letní tábor a podporu kroužků pro děti.

1) Výtvarný kroužek - práce v kroužku byla zaměřena na práci dětí s přírodními 
materiály, seznámení se základními výtvarnými technikami, malování na sklo, 
překližku, plátno, práce s moduritem, plastelínou, modelovací hlínou. Kroužek 
navštěvovalo 10 -12 dětí.

2) Hudební a taneční kroužek  - v rámci tohoto kroužku byly cíleně rozvíjeny a 
kultivovány hudební a taneční schopnosti romských dětí. Kroužek navštěvovalo 
cca 20 dětí, které se zúčastnily různých festivalů, představení a oslav Dne Romů.

3) Fotbalový  kroužek  (+turistika)  -  v  tomto  kroužku  působilo  mládežnické 
družstvo i družstvo dospělých, uspořádal se žákovský fotbalový turnaj v Brně, 
děti  se zúčastnili  akce Musíme se domluvit.  Turistika zahrnovala sobotní pěší 
túry, výlety do okolí Olomouce,  stanování v přírodě, rozšiřování tábornických 
dovedností. Společných akcí a výletů se účastní nejen děti, ale také rodiče.

4) Posilovna  -  cílem  byla  podpora  fyzické  a  duševní  kondice  dětí,  mládeže  i 
dospělých. Posilovna funguje denně a ve večerních hodinách se v ní vystřídá až 
20 osob.

5) Letní tábor pro děti  - tábora se ve třech turnusech zúčastnilo 90 dětí, kterým 
jsme umožnili společenské a sportovní vyžití spojené se zážitky v přírodě během 
letních prázdnin a možnost nahlédnout do práce Městské policie (za její pomoci 
se během tábora uspořádaly protidrogové přednášky, policie předvedla ukázky 
z  bojových  umění  a  práci 
psovodů se psy).

6) Kulturní  akce  a  výlety 
-Westernové městečko Bosko-
vice,  Romfest  Karviná,  výlet 
na  hrad  Bouzov,  do  Nového 
Jičína i do Brna.

7) Terénní sociální práce
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OSTRAVA

V ostravském komunitním centru se v loňském roce konaly:

1) Výtvarný  a  modelovací  kroužek  -  děti  si  vyráběly  a  malovaly  výrobky  a 
obrázky. Pracovaly především s  papírem a modelovacími hmotami. Kroužek byl 
zaměřen na rozvoj tvořivosti a manuálních dovedností dětí.

2) Sportovní  kroužek  -  probíhal  1x  týdně,  děti  hrály  fotbal  a  různé  soutěže, 
navštěvovaly ho jak kluci tak holky.

3) Kroužek  doučování  -  komunitní  pracovníci  pomáhali  dětem  s domácí 
přípravou,  napomáhali  lepšímu  pochopení  probíraného  učiva  s cílem  zlepšit 
prospěch dětí ve školách.

4) Mateřinka -  zařízení  pro  předškoláky  slouží  k přípravě  dětí  na  nástup  do 
prvních ročníků základních škol.

5) Příměstský týdenní tábor pro děti proběhl ve spolupráci s organizací YMCA 
v Ostravě, zúčastnilo se ho 25 dětí. 

6) Letní tabor- tábor se uskutečnil na přelomu července a srpna v rekreační chatě 
Mír na Čeladné.

7) Kulturní akce a výlety - turnaj v ping-pongu, fotbalový turnaj o putovní pohár 
starosty Ostravy-Vítkovic, divadelní představní KD Gama, Pohádka o Rumcaj-
sovi, návštěva dopravního hřiště, lanového centra, bazénu, mikulášská a vánoční 
besídka,  dětský  karneval,  kloboukový  a  pyžamový  bál,  MISS  a  MISSák 
komunitního centra a další.

8) Terénní sociální práce.

NOVÝ JIČÍN

                                                                      
Komunitní centrum v Novém Jičíně  realizovalo terénní sociální práci a pracovalo s dětmi 
v těchto kroužcích:

1) Předškolní výchova  -  probíhá v komunitním centru každý den v dopoledních 
hodinách. 12-14 dětí ve věku 4-6 let se připravuje k zápisu do školy a k nástupu 
povinné školní docházky.

2) Hudební a taneční kroužek -  13-15 dětí chodí do KC pravidelně tancovat a 
zpívat.

3) Sportovní kroužek - fotbal a stolní tenis.
4) Kroužek doučování - komunitní pracovníci pomáhali dětem s domácími úkoly, 

s přípravou na výuku na další den a vysvětlovali jim nové učivo.
5) Letní dětský tábor - proběhl na rekreační chatě Slunečná u Brutálu.
6) Kulturní  akce  a  výlety  -  Westernové  městečko  Šiklův  mlýn,  hvězdárna  ve 

Valašském Meziříčí, ZOO Ostrava, Mikulášská besídka, Den dětí.
7) Terénní sociální práce.
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FRÝDEK-MÍSTEK

 Činnost  ve  Frýdku-Místku  probíhala  jak  v kontaktním centru  na  náměstí  Svobody  48 
v Místku, tak v komunitním centru na ulici Míru 1313 ve Frýdku.

1) Školka  pro  romské  děti –  příprava 
dětí  na  vstup  do  první  třídy,  snaha  o 
omezení  zařazení  dětí  do  zvláštní 
školy. Denně školku navštěvovalo 10-
15 dětí.

     2)   Protidrogové přednášky –   
           v komunitním centru uskutečnil 
           2 přednášky  pracovník K-centra. Byly 
           určeny pro větší děti a jejich rodiče.
      3) Výtvarný kroužek – 2 x týdně 
           v odpoledních hodinách pro všechny 
           děti v KC.
      4)  Počítačový kroužek – 2 x týdně pro 
           starší děti. Počítač je zapůjčen MÚ FM.
      5)  Doučování – komunitní pracovníci pomáhají dětem s domácí přípravou úkolů.
      6)  Kulturní akce a  výlety – Dětský den, den her a soutěží, Mikulášská nadílka. 
      7)  Terénní sociální práce.

  

BRUNTÁL

V klubu proběhly v roce 2004 tyto pravidelné aktivity:
                                                                      

1) Taneční kroužek - kroužek fungoval 3x týdně a navštěvovalo jej 14 dětí.
2) Výtvarný kroužek – 2x týdně s návštěvou cca 12 dětí.
3) Doučovací kroužek - 12 dětí se jedenkrát týdně připravovalo na výuku do školy 

a spolu s komunitními pracovníky probírali učivo, které jim nebylo jasné.
4) Kulturní  akce  a  výlety  -  účast  na  přehlídce  tanečních  souborů,  oslavy 

Mezinárodního dne Romů, ZOO Olomouc, fotbalový turnaj.
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6. Zdroje příjmů a nákladů SRNM roce 2004:

PŘEHLED  PŘÍJMÚ SRMN   
     
BRNO:     
Ministerstvo školství Společenství 800 000  
 Sdružení 150 000 950 000  
     
Ministerstvo kultury Romano Hangos 1 050 000  
 Djangofest (integrace) 20 000  
 Djangofest (nár.menšiny) 20 000  
 Divadlem k integraci 15 000  
 Romové hrají divadlo 30 000 1 135 000  
     
Ministerstvo práce Upre Roma 1 200 684  
 Domovníci 833 000 2 033 684  
     
JM kraj Integrace výchovou a vzděláním 25 000 25 000  
     
MMB Romové v městě Brně 100 000  
 Prevence kriminality 100 000 200 000  
     
NROS Dostupnost bydlení 1 188 169 1 188 169  
   
Fond Kanady Pomoz mi, abych se naučil 69 795 69 795  
     
Úřady práce  1 175 091  
příspěvky soc.odborů  102 650  
předplatné, inzerce  19 760  
služby  60 879  
dary  81 451  
příspěvky členů na akce 71 401  
ostatní vl. příjmy  17 089  

SOUČET   Brno   7 129 969 Kč
   
BRUNTÁL:  0  
OSTRAVA:  0  
FRÝDEK MÍSTEK:  0  
ŠTERNBERK:   
Město Šternberk Tábor 10 080 10 080  
OLOMOUC:   
Město Olomouc Tábor 60 000  
Město Olomouc Volnočasové aktivity 45 000 105 000  
N.JIČÍN:  0  
   
SOUČET   reg. organizace:  115 080 Kč
   

SOUČET celá organizace:  7 245 049 Kč

Náklady SRNM  
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Spotřební náklady celkem 498 308
    Spotřeba materiálu 388 754
    Spotřeba energie 109 554
  
Služby celkem 2 341 289
    Opravy a udržování 98 617
    Cestovné 69 325
    Náklady na reprezentaci 4 269
    Spoje 299 067
    Nájmy 667 543
    Opravy a údržba bytového fondu 254 341
    Kopírování a fotopráce 5 682
    Hudební produkce 57 161
    Školení, semináře 9 550
    Autodoprava, kulturní a sport. akce 108 524
    Letní tábory - ubytování, stravné 202 498
    Redakční práce 181 592
    Výrobní náklady 131 316
    Distribuční náklady 110 017
    Ekonomické služby 97 426
    Ostatní služby 44 361
  
Osobní náklady celkem 4 223 147
    Mzdové náklady 2 298 227
    Zákonné pojištění 800 610
    Dohody o provedení práce 1 089 965
    Honoráře 34 345
  
Daně a poplatky celkem 53 145
    Daň silniční 3 800
    Ostatní daně a poplatky 41 774
    Pojištění majetku 7 571
  
Ostatní: 67 378
    Členské příspěvky 15 378
    Dary 52 000
  

NÁKLADY CELKEM: 7 183 267
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7. Poděkování

Za finanční podporu
Ministerstvu školství ČR, Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí 
ČR,  Krajskému  úřadu  Jihomoravského  kraje,  Magistrátu  města  Brna,  Nadaci  rozvoje 
občanské společnosti, Fondu Kanady, úřadům práce, městu Šternberk a městu Olomouc.

Za spolupráci
Všem  členům  SRNM,  našim  zaměstnancům,  dobrovolníkům,  krajským koordinátorům, 
romským  poradců,  romským  pedagogickým  asistentům,  externím  spolupracovníkům 
z partnerských organizací a jiným, kteří nám pomohli a pomáhají, konkrétně pak: redakci 
časopisu Archa,  Muzeu romské kultury, Věrce Růžičkové z občanského sdružení Ratolest 
Brno,  členům hudební skupiny Gulo čar, Heleně Krištofové, Jirkovi Danielovi, romskému 
středisku  DROM  za  poskytnutí  keramické  dílny,  Faře  v Zábrdovicích,  Emilce  Špatné, 
Jirkovi  Němcovi,  Emě  Štěpařové  a  Lence  Gulové  z  Pedagogické  fakulty  Masarykovy 
univerzity, odboru sociálních věcí MMB a dalším.
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8. Kontakty

Společenství Romů na Moravě, o. p. s.
Francouzská 84
602 00 Brno
tel.: +420 545 246 674/47, 73, 46, 45
fax.: +420 245 246 674
e-mail: srnm@srnm.cz
www.srnm.cz

Regionální pracoviště:

SRNM Frýdek-Místek SRNM Olomouc
Nám. Svobody 48 Pavlovická 27A
738 02  Frýdek-Místek 770 00 Olomouc
+420 558 434 007 +420 585 312 291
srnm.frydek@tiscali.cz srnm.olomouc@tiscali.cz

SRNM Ostrava SRNM Nový Jičín
Hotelový komplex Vista                Dolní Brána 58
Ulice kpt. Vajdy 2 741 01 Nový Jičín
700 30 Ostrava +420 556 704 315
+420 596 768 757                  srnm-novyjicin@tiscali.cz
srnm.ostrava@tiscali.cz

SRNM Šternberk SRNM Bruntál
Měsíční 3 Květná 26
785 01 Šternberk 792 01 Bruntál
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