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1.       Úvodní slovo:  
Společenství Romů na Moravě (SRNM) je nezisková organizace, která 
již  patnáct  let  usiluje  o  realizaci  programu  integrace  Romů  do 
společnosti.  Působí  na  území  čtyř  moravských  krajů  ve  dvanácti 
městech  a  obcích:  Brně,  Ostravě,  Frýdku-Místku,  Novém  Jičíně, 
Rožnově pod Radhoštěm, Olomouci, Šternberku, Rýmařově, Bruntále, 
Kobylé nad Vidnavkou, Hodoníně a Znojmě. Nedílnou součástí snah 
organizace je podpora romské identity a emancipace - lze říci, že tento 
prvek  tvoří  základ  všech  realizovaných  aktivit.  Současně  se  SRNM 
dlouhodobě  snaží  o  budování  mostů  mezi  minoritou  a  majoritou, 
o vytváření  partnerských  vztahů  se  samosprávami  měst  a  obcí, 
krajskými  úřady,  státními  institucemi  i  nevládními  organizacemi. 
Součástí  naší  práce  je  rovněž  spolupráce  se  zahraničními  romskými 
organizacemi ze států Evropské unie i mimo ni.

Rok  2005  byl  pro  organizaci  důležitý  především  proto,  že  byla 
dokončena její transformace na obecně prospěšnou společnost, staly se 
plně  funkčními  jednotlivé  orgány  společnosti  (správní  rada,  předseda 
správní  rady,  dozorčí  komise)  i  management  brněnského  ústředí. 
Společenství  během  roku  vypracovalo  více  než  třicet  projektů  na 
zajištění své činnosti a podalo je u nejrůznějších institucí (Rada vlády 
pro  záležitosti  romské  komunity,  ministerstva,  krajské  úřady,  městské 
úřady,  nadace).  Největší  finanční  podporu  získala  organizace 
prostřednictvím projektů Šance pro Romy (Rada vlády pro záležitosti 
romské  komunity  a  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí),  Mámy 
a tátové,  pojďte  k nám (MPSV),  TSP  v romských  komunitách 
(MPSV) a  Vydávání čtrnáctideníku Romano hangos  (Ministerstvo 
kultury). 

Ve  svém  hospodaření  v roce  2005  se  SRNM  bohužel  potýkalo 
s obtížemi,  které  sužují  mnoho  neziskových  organizací.  Základním 
problémem bylo velké zpožďování státních dotačních programů, zvláště 
programu Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Finanční částku 
ve výši 3 840 000 korun na realizaci aktivit roku 2005 (projekt Šance pro 
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Romy)  organizace  obdržela  až  v srpnu.  Vzhledem  k tomu,  že  šlo 
o daleko nejvyšší dotaci, kterou organizace získala, a vzhledem k tomu, 
že jsme ji obdrželi až ve třetím kvartálu, nepodařilo se nám celou částku 
využít a část jsme museli  vrátit. I přes naši snahu se nám nepodařilo 
zajistit ani potřebnou vlastní spoluúčast k této dotaci. Ve financování 
NNO není totiž nikdy předem jisté, kterou dotaci organizace obdrží. Ve 
skladbě projektů v roce 2005 jsme se snažili o zastoupení všech dárců 
tak,  abychom  zajistili  nezbytné  dofinancování  projektů  ze  státního 
rozpočtu.  Bohužel  u řady  projektů,  které  by  nám  tuto  spoluúčast 
zajistily,  jsme  neuspěli.  Další  příčina  obtíží  SRNM  vyplynula  ze 
skutečnosti,  že  po letech,  kdy do kofinancování  projektů  ze  státních 
zdrojů šlo zahrnout příspěvky z úřadů práce, byly podmínky změněny 
a tyto zdroje do spoluúčasti již zahrnout nelze. Souhrn všech uvedených 
příčin  vedl  k tomu,  že  organizace  nedosáhla  potřebné  spoluúčasti 
v několika projektech a do roku 2006 vstupovala s nejistotou. Z hlediska 
dalšího  rozvoje  organizace  je  proto  nezbytné  zaměřit  pozornost  na 
získávání  podpory  i  z jiných  než  státních  zdrojů  (zahraniční  nadace, 
fondy EU).

Ve  světle  zmíněných  potíží  SRNM  se  projevila  kvalita  fungování 
jednotlivých poboček, ale i jejich loajalita vůči celé organizaci. Ukázalo 
se,  že  některé  regionální  pobočky  jsou  schopny  finančně  zabezpečit 
podstatnou část své činnosti a pracovat samostatně. U jiných je zřejmé, 
že jejich závislost na brněnském centru je velká a že do značné míry 
určuje  celou  jejich  činnost.  Je  jistě  v zájmu  celé  organizace,  aby  do 
budoucna těch aktivních a samostatných přibývalo. 
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2.       Činnost SRNM:  
Společenství Romů na Moravě je obecně prospěšná společnost, která 
byla založena 7. října roku 2003. Navázala na úspěšnou dvanáctiletou 
činnost stejnojmenného občanského sdružení. V roce 2004 fungovalo 
občanské sdružení i obecně prospěšná společnost paralelně a v průběhu 
roku  se  aktivity  postupně  převáděly  na  nový  typ  organizace.  V roce 
2005 již fungovalo SRNM plně jako obecně prospěšná společnost.

Společenství  Romů  na  Moravě  se  od  svého  založení  v roce  1991 
zaměřilo  zejména  na  oblast  výchovy  a  vzdělávání  romských  dětí 
a mládeže,  podporu  romské  kultury  a  vydávání  romského 
čtrnáctideníku  Romano  hangos,  později  na  oblast  občanského 
a sociálního poradenství (v návaznosti na ochranu lidských práv) a na 
terénní sociální práci v sociálně vyloučených romských komunitách.

3.       Struktura SRNM o.p.s.  
3.1. Právní struktura:
SPRÁVNÍ RADA:

Vladimír Horváth předseda správní rady, zastupitel MÚ 
Frýdek-Místek

Jiřina Somsiová členka správní rady, vedoucí pobočky 
SRNM Olomouc

Bc. Jan Gábor člen správní rady, vedoucí 
pobočky SRNM Šternberk

Dušan Kandra člen správní rady, vedoucí 
pobočky SRNM Bruntál

Vojtěch Gašpar člen správní rady, vedoucí pobočky 
SRNM Nový Jičín

Marie Holubová členka správní rady, vedoucí pobočky 
SRNM Ostrava
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PhDr. Jana Horváthová členka správní rady, ředitelka Muzea 
romské kultury

Václav Wehrsinger člen správní rady od září 2005
Milan Daňhel člen správní rady od září 2005

DOZORČÍ RADA:

Alena Vrbková
      Markéta Vanďurková 
      Roman Růžička

3.2. Organizační struktura:
Ředitelství a ekonomické oddělení:

Ing. Zuzana Holomková ředitelka

Koordinace projektů, fundraising:
Bc. Michaela Cenková koordinátorka výchovně-

vzdělávacích aktivit 
Irena Bagárová pracovnice pro mimoškolní 

aktivity dětí, styk se školami
a romskými asistenty

Bc. Jana Maňasová  fundraising                   
Bc. Jana Vejplachová  koordinátorka výchovně-

vzdělávacích aktivit
PhDr. Michal Kročil  koordinátor projektů   

Občanská a sociální poradna:
Zdeňka Císařová DiS. koordinátor terénních sociálních 

pracovníků
Miroslava Čepová terénní sociální pracovnice
Vladimír Dirda terénní sociální pracovník   
Pavel Dirda terénní sociální pracovník   
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Redakce Romano hangos:
Ing. Karel Holomek šéfredaktor
Kateřina Danyiová redaktorka, grafička
Jana Kabeláčová redaktorka
Zuzana Labantová, Dezider Giňa dopisující redaktoři na 

omezený úvazek

Regionální organizace: 
Bruntál Dušan Kandra, 
předseda

Frýdek-Místek Marie 
Wehrsingerová, předsedkyně 

Hodonín Hana Vašková, předsedkyně
Kobylá n. Vidnavkou Gustav Goga
Nový Jičín Vojtěch Gašpar, předseda 
Olomouc Jiřina Somsiová, předsedkyně
Ostrava Marie Holubová, předsedkyně 

Rožnov p. Radhoštěm Drahomíra Mirgová
Rýmařov Milan Daňhel, předseda
Šternberk Bc. Jan Gábor, předseda
Znojmo                                      Ladislav Herák 
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4.   Činnost v     r. 2005:  
4.1 Stručný přehled projektů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí: 
Mámy a tátové, pojďte k nám: 
V  pěti  pobočkách,  rodiny  s dětmi  do  6  let.  Komunitní  centra: 
poradenství, poskytování informací, zajištění volnočasových aktivit pro 
trávení času rodičů s dětmi, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a zamezení sociální izolaci.

TSP v romských komunitách
Brno  a  sedm  poboček.  Sociálně  vyloučená  romská  komunita. 
V regionech  pracují  TSP  a  poradci.  Dlouhodobou  prací  se  snaží 
předcházet problémům, řeší problémy již vzniklé.

Rada vlády pro záležitosti romské komunity: 
Šance pro Romy 
Brno  i  všechny  pobočky.  Etnické  menšiny.  Terénní  programy  pro 
sociálně  vyloučené  komunity,  poradny,  kontaktní  centra,  zařízení  pro 
děti a mládež.

Ministerstvo kultury: 
Django fest IV. ročník: 
22.11.2005.  Brno,  Fléda.  (Roma  tino,  Big  situation,  Le  čhavendar, 
Kmeťoband, Devla Drom, Matuš Bagár Band a Bratři Lázókovi.)

Vydávání Romano hangos: 
V roce 2005 pokračovalo vydávání Romano hangos již sedmým rokem. 

Strana 8



Ministerstvo školství: 
Romský jazyk v programu integrace: 
Na poslední chvíli a až ve druhém kole podpořilo MŠMT ČR seminář 
o romském  jazyce,  který  se uskutečnil  již  tradičně  v  Luhačovicích. 
Soustředil zde romské mluvčí, lingvisty věnující se romštině a redaktory 
romských periodik z ČR a SR. Výsledek dvoudenního jednání nejlepších 
odborníků  na  toto  téma  vyjde  ve  Sborníku,  který  je  teprve 
připravován. Doporučení semináře v Luhačovicích se stávají základem 
pro program prosazování výuky romského jazyka na školách.

Jihomoravský kraj: 
Pojď si s námi hrát
Brno.  Kroužky  a  výlety  za  poznáním  pro  děti  a  mládež  z romské 
komunity. Hodonín. Sportovní kroužek.

Nadace Eurotel: 
Doučování
Brno.  Od  listopadu  2005,  pokračuje  v roce  2006,  studenti  převážně 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity doučují romské děti v jejich 
přirozeném domácím prostředí.

Magistrát města Brna: 
Sociální práce v terénu:
Brno. Projekt se uskutečňoval v průběhu celého roku, zahrnoval práci 
s klientem  v  rámci  celé  rodiny.  Nejčastější  problémy:  neoprávněné 
užívání bytu, neplacení nájemného a služeb spjatých s bydlením, velká 
koncentrace  lidí  v jednom  bytu,  přechod  nájmu,  spoluuživatelství, 
sociální dávky, zaměstnanost, splácení půjček.

Django fest IV. ročník (viz výše).
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Fond EU Transtition facility, NROS: 
Prosazování lidských práv Romů:
Brno i pobočky. Monitoring diskriminace v Brně a sedmi pobočkách, 
v jejich blízkém i širokém okolí. Zmapování diskriminačních jevů, řešení 
případů, medializace problémů.

European Roma Rights Centre v Budapešti 
Monitoring 
Monitoring  právních  záležitostí  pro  Evropské  středisko  pro  práva 
Romů, zejména v oblasti strategických soudních sporů, mezinárodního 
lobbování, výzkumu a vytváření politiky, vzdělávání romských aktivistů 
či monitoringu právního postavení Romů v ČR. Práce se soustředila i na 
kontaktování  klientů  a  vyhledávání  právních  zástupců,  kteří  by 
obhajovali jejich případy před českými i mezinárodními soudy. Jedním 
z největších  úspěchů  bylo,  že  se  podařilo  získat  kvalitní  právní 
zastupování  pro  oběti  rasově  motivovaného  útoku,  k němuž  došlo 
v Jeseníku v létě 2003. 

Semináře 
V závěru  roku  2005  proběhly  přípravy  na  sérii  tří  seminářů 
o advokačních technikách, určených pro 16 romských aktivistů z Čech a 
Moravy  -  v průběhu  ledna  a  února  2006  je  hostovalo 
a spoluorganizovalo  Společenství  Romů  na  Moravě.  Přípravnou  fázi 
i samotnou realizaci  celé  akce  finančně  zaštítila  Evropská  komise  ve 
spolupráci  s Evropským  střediskem  pro  práva  Romů  (ERRC), 
Mezinárodní  helsinskou  federací  a  Evropskou  romskou  informační 
kanceláří (ERIO).
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4.2. Brno:
Výchovně-vzdělávací centrum:
Jednorázové akce:
Červen: Den dětí – výlet dětí do ZOO Praha
Jaro: Mizuna  open,  tříměsíční  celorepublikový  fotbalový 

turnaj - postup do osmifinále.
Léto: Fotbalový turnaj ve Skrabském na Slovensku  
Červenec: Letní dětský tábor – Ochoz u Konice

Mistrovství národnostních menšin v malé kopané – ZŠ 
Janouškova – 2. místo

Srpen: Památky Prahy – výlet dětí do Prahy
Westernové  městečko  –  den  plný  zábavy  a  poučení 
v Boskovicích 

Listopad: Husovický skřivánek - účast kapely Zkušebna
Djangofest IV. ročník – tradiční hudební festival – klub 
Fléda, Brno

Kroužky:
Keramický  -  Kroužek  pod  vedením  lektorky  Marie  Kosmákové 
probíhal  dvakrát  týdně  v prostorách  zapůjčené  keramické  dílny. 
Navštěvovalo  je  vždy  8-12  dětí  převážně  mladšího  školního  věku. 
V dílně měli možnost pracovat s keramickou hlínou, modelovat, točit na 
kruhu a své výrobky následně také vypálit a glazurovat. Součástí práce 
byla také práce s přírodním materiálem a nácvik jemné motoriky.

Výtvarný -  Děti měly možnost zkusit klasické techniky malování, ale 
také alternativní techniky,  které jsou pro ně zajímavé a se kterými se 
dosud  nesetkaly  (lepení  koláží,  kreslení  pomocí  krepového  papíru, 
skládání origami, Window color, malování na sklo, na kachličky, apod.) 
Práce lektorů a dětí byla zaměřena také tématicky např. na roční období 
nebo na techniky romských umělců (Rudolfa Dzurka, Aladara Kureje, 
Juliuse Lakatoše).
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Dramatický - V rámci kroužku si děti nejprve pod vedením Mgr. Karla 
Vostárka  vyráběly  masky,  poté  se  učily  s maskou  hrát,  učily  se 
pravidlům,  které  se  takového  hraní  týkají  (nesahat  si  na  masku, 
nasazovat si ji zády k divákům atd.) a secvičovaly scénky. Vystoupily na 
mikulášské besídce v MRK s představením Čert.

Taneční  -  V první  polovině  kurzu  děti  secvičovaly  sestavu 
„diskotance“,  která  obsahovala  choreograficky  náročné skloubení  hip 
hopu  s latinskoamerickými  tanci,  v druhé  polovině  se  věnovaly  také 
romským tancům a sestavám na dětské písničky.

Sportovní  -  Činnost  fotbalového  kroužku  SRNM  představuje  klub 
Dino Roma  v  malé  kopané  (futsalu).  Tréninky  dětského 
a dorosteneckého  družstva  probíhají  jedenkrát  týdně  1,5  hodiny  na 
hřišti ZŠ v Obřanech s účastí celkem 14 dětí. Dino Roma se za podpory 
SRNM v roce 2005 zúčastnilo Letní fotbalové soutěže (duben-listopad). 
Dino  Roma se  v roce  2005  dostalo  jako  jediné  romské  mužstvo  do 
krajského přeboru, což je třetí nejvyšší soutěž v republice.
Interaktivní  hry  -  Jedná  se  o  nové,  dětem  neznámé  hry,  které  se 
zaměřují  na  rozvoj  různých  stránek  dítěte:  jak  fyzických  (postřeh, 
soustředění,  rychlost…),  tak  psychických  (citlivost,  vnímání,  podpora 
kolektivního  myšlení,  různé  role  a  postavy,  naplnění  očekávání 
druhých…).

Hudební  -  Výuka  hry  na  hudební  nástroje (kytara,  baskytara, 
klávesová nástroje, saxofon, bicí) a zpěvu. Výuku zajišťují kvalifikovaní 
romští lektoři v duchu romských hudebních tradic s důrazem na další 
možnosti uplatnění účastníků.

Podpora mladých romských hudebních skupin.  V rámci zkušebny 
mají  začínající  hudební  skupiny  možnost  za  pedagogického  vedení 
zkušeného pracovníka zdarma zkoušet na námi zapůjčených nástrojích. 
Dále  jsou  tyto  skupiny  propagovány  (zajištění  účasti  na  hudebních 
festivalech  a  přehlídkách,  mediální  prezentace)  Kapela  Zkušebna  se 
v roce 2005 zúčastnila např. soutěže Husovický skřivánek či zahrála na 
Vánočním setkání všech členů SRNM.
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Občanská a sociální poradna:
Sociální  poradenství  poskytuje  osobám  v nepříznivé  sociální  situaci 
potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. 

Občanské  a  sociální  poradenství  Společenství  Romů  na  Moravě  je 
poskytováno se zaměřením na potřeby specifických skupin obyvatelstva 
- Romů. Součástí poskytovaných služeb je: poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a 
zájmů.

V brněnské pobočce bylo v roce 2005 nejvíce dotazů na oblasti bydlení, 
sociální, rodiny a oblast zaměstnanosti.

Celkem bylo zaznamenáno 214 kontaktů.

Terénní sociální práce:
Terénní programy Společenství  Romů na Moravě jsou terénní služby 
poskytované  osobám,  které  vedou  rizikový  způsob  života  nebo  jsou 
tímto  způsobem  života  ohroženy.  Služba  je  určena  pro  problémové 
skupiny osob žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně 
ohrožené  skupiny.  Cílem  služby  je  tyto  osoby  vyhledávat 
a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) pomoc při prosazování práv a zájmů.

V brněnské pobočce uskutečnili v roce 2005 terénní sociální pracovníci 
325 kontaktů, nejvíce byla řešena otázka bydlení, splátkových kalendářů, 
rodiny, zaměstnání.
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Redakce Romano Hangos:
V roce 2005 pokračovalo vydávání Romano hangos již sedmým rokem. 
Sama  tato  okolnost  je  výrazným  úspěchem,  a  to  s ohledem  na 
protivenství, jímž muselo vydavatelství a redakce Romano hangos čelit.

Základní  potíž  spočívala  v nedostatku  finančních  prostředků,  které 
přichází  značně  opožděně  (až  koncem  prvního  čtvrtletí).  Tím  je 
vydavatelství  nuceno  k úsporným  opatřením  vedoucím  k  omezování 
periodicity ze 14 dnů na měsíc v počátečním období. Pak dochází ke 
sníženému počtu čísel za rok, což (jak se ukázalo v následujícím roce) 
vede k sankcím ze strany donátora, jímž je MK ČR. K sankcím, které 
mají  téměř  umrtvující  vliv  na  další  vydávání.  V roce  2005  bylo  tak 
vydáno jen 21 čísel namísto 24.

Další  potíž spočívá v povinné spoluúčasti,  která se  má pohybovat  ve 
výši 30 % dotace, což je částka přesahující 0,5 mil. Kč. 

To je jev, který provází práci redakce samé a klade i značné požadavky 
na udržení kvality periodika na personál redakce.

Pokud jde o obsahovou stránku periodika, lze konstatovat, že Romano 
hangos se stalo politicko-publicistickou platformou Romů v ČR, která 
se  pohybuje  v rozmezí  objektivního zpravodajství  z prostředí  romské 
populace a toho, co s tímto prostředím souvisí. Kvalita periodika snese 
srovnání s jinými celostátními periodiky a rozhodně se nepohybuje na 
úrovni bulváru. Je vlastně jediným takovým romským periodikem, které 
poskytuje aktuální zpravodajství získávané vlastní činností, tedy nikoliv 
tak,  že  by  vycházelo  z jiných  zpravodajských  zdrojů.  Je  to  výsledek 
nelehké práce redakce během sedmi let jejího působení.

Náklad  periodika  činil  3.100  výtisků  a  celý  náklad  je  rozebrán. 
Distribuce je povětšinou prováděna distribuční firmou prostřednictvím 
pošty.                               

Noviny mají i svou webovou verzi na www.romanohangos.cz.
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4.3. Regionální centra:
BRUNTÁL
Klub dětí a mládeže v Bruntále pracuje zejména s dětmi z romských 
komunit ze sídliště Květná a Rýmařovské ulice.
Pravidelné týdenní aktivity v centru: taneční kroužek, hudební kroužek, 
kroužek  vaření,  předškolní  příprava,  doučování.  Kroužky  probíhají 
v odpoledních hodinách. 

FRÝDEK-MÍSTEK
Regionální  organizace  ve  Frýdku-Místku  se  soustřeďuje  na  rozvoj 
vzdělanosti  romských dětí  a mládeže,  terénní sociální  práci,  podporu 
romské kultury a ochranu lidských práv.

Od  roku  2003  provozuje  komunitní  centrum,  klub  dětí  a  mládeže, 
poskytuje sociální a právní poradenství. Každý den dopoledne probíhá 
předškolní výchova pro tříleté až sedmileté děti, kde jsou připravovány 
na vstup do základní školy. Program je podobný klasické mateřské škole, 
děti  jsou  vedeny  k získávání  potřebných  dovedností  a  znalostí 
rozumových i sociálních.

V odpoledních hodinách se věnujeme i dětem starším, prostřednictvím 
kroužků.  Probíhá  kroužek  výtvarný,  sportovní,  pěvecko-taneční 
a kroužek výuky na PC. Děti mohou přijít nejen na organizované akce, 
kroužky navštěvují i neromské děti, většinou se jedná o děti romských 
kamarádů, kteří je do kroužků doprovázejí a podle nálady zůstávají déle 
nebo přijdou opakovaně. Pomáháme s domácími úkoly a doučováním, 
děti  denně  přicházejí  poradit  se  nebo  si  vypracovat  domácí  úkoly, 
prvňáčci  čtou  a  píší  do  písanky.  Při  práci  s romskými  dětmi 
respektujeme  jejich  přání,  do  aktivit  jsou  vždy  zapojeny  na  základě 
dobrovolné volby.

V zařízení  pracují  jak Romové,  tak příslušníci  majority,  kteří  dbají  na 
častý  kontakt  s rodiči  romských  dětí  a  snaží  se  je  zapojit  do  práce 
komunitního centra.
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Prostřednictvím  terénních  sociálních  pracovníků  poskytujeme 
informační a poradenskou službu při řešení tíživých problémů, které se 
v rodinách  vyskytují.  Lidé  mohou  přicházet  do  komunitního  centra, 
když potřebují  pomoc s vyřizováním úředně-administrativních úkonů, 
případně  poradit  s různými  sociálními  i  osobními  problémy. 
V komunitním centru rovněž nacvičují svoji produkci 4 romské kapely, 
které vystupují na všech akcích pořádaných pobočkou SRNM Frýdek-
Místek.

Jednorázové akce:
Leden: KC FM Dětský karneval
Únor: KC FM Karnevalové hrátky
Duben: KC FM Oslava Dne Romů

KC FM Veselé Velikonoce v KC
FM, Klub Nezbeda Slet čarodějnic a čarodějů

Květen: Chlebovice Výlet do Chlebovic – výroba 
medu

Červen: KC FM Dětský den
FM Návštěva akvaparku
KC FM Přednáška Policie ČR

Červenec: KC FM Přednáška kadeřnice pro děti a
rodiče

Srpen: KC FM Přednáška
KC FM                       Prázdninový den her a soutěží
Brno, MRK Návštěva dětí v Muzeu romské 

kultury
Září: KC FM Vítáme školní rok – konec 

prázdnin
Říjen: KC FM Taneční vystoupení dívek – 

návštěva z Velké Británie
Listopad: KC FM Chráníme přírodu – úklid KC a 

okolí
KC FM Lektorská přednáška -kosmetička
KC FM Pečeme cukroví (perníčky + 

linecké)
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KC FM Přednáška kadeřnice – ukázky 
pro rodiče

ZŠ Sviadnov Semifinále Romský slavík 2005
KC FM přednáška kadeřnice „Krásné 

vlasy“
Prosinec: KC FM Mikulášská nadílka

ZŠ Sviadnov Finále pěvecké soutěže Romský 
slavík 2005

KC FM Vánoční besídka

HODONÍN
Pobočka obstarávala zejména terénní sociální práci a poradenství. 
Na podzim roku 2005 se v Hodoníně začalo budovat komunitní 
centrum  na  Masarykově  náměstí.  Dále  fungoval  sportovní 
kroužek, který byl realizován v průběhu celého roku 1-2x týdně podle 
zájmu dětí. Zúčastnilo se ho cca 15-20 dětí ve věku 10-17 let. Některé 
aktivity,  zejm.  turistika,  probíhaly  např.  o víkendu  nebo  o  jarních 
a podzimních prázdninách.
Sportovní  kroužek  zahrnoval:  míčové  hry  (volejbal,  vybíjená, 
přehazovaná) na místním hřišti, turistiku (výpravy do okolí Hodonína, 
do lesa,…), plavání (v letních měsících a o prázdninách).

Jednorázové akce:
Duben: Hodonín Den Země – úklid povodí 

Moravy, úklid lesa
KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU
V Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku jsme zřídili pobočku z důvodu, 
že  zde  žije  přes  třicet  lidí  v objektu,  který  je dlouhodobě 
v nevyhovujícím  stavu.  Snažíme  se  o  nápravu  této  situace  tím,  že 
v lokalitě  působí  náš  TSP  a  že  organizace  podporuje  opravy  domu 
a socializaci  jeho obyvatel.  Při  realizaci  projektu úzce spolupracujeme 
s místní samosprávou.
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NOVÝ JIČÍN
Za rok 2005 se v Novém Jičíně uspořádaly tyto akce: 

- děti docházejí od 8:00 do 12:00 na předškolní výchovu
- od 13:00 do 16:30 hod je doučování a příprava dětí na další den
- dále následují kroužky, a to: výtvarný, hudební,  taneční, stolní 

tenis, fotbal, debatní kroužek s rodiči a dětmi

Jednorázové akce:
Duben: Starý Jičín Turistický výlet a 

poznávání okolí
Květen: Nový Jičín Fotbalový turnaj
Červen: Nový Jičín, Komenská škola Oslava Dne dětí
Červenec: Malá Morávka, okr. Bruntál Dětský tábor
Září: Olomouc Výlet do ZOO

Olomouc Romská pouť na Svatý 
Kopeček

Prosinec: Nový Jičín Mikulášská besídka
Nový Jičín Vyhodnocení nejlepších 

žáků ve školách
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OLOMOUC
Pravidelné  týdenní  aktivity:  Hudební  kroužek,  posilovna,  fotbalový 
kroužek,  výtvarný  kroužek,  stolní  tenis,  taneční  kroužek,  diskotéky, 
fotbalové turnaje…

Jednorázové akce:
Leden: KC Olomouc Turnaj ve stolním tenise - čtyřhra

Sv. Kopeček Výlet do ZOO
Březen: KC Olomouc Velikonoční hrátky pro děti i 

dospělé
Červen: KC Olomouc Oslava dne dětí

TJ Pavlovičky Fotbalový turnaj
Karviná Romfest Karviná

Červenec: Pohořany turistika do okolí, Lošov, 
Radíkov

Srpen: Pohořany Letní tábor
Pohořany Letní tábor
TJ Pavlovičky Fotbalový turnaj
Praha Poznávací zájezd do Prahy

Září: TJ Olomouc Akce „Umíme se domluvit“
Sv. Kopeček Romská pouť na Svatý Kopeček
Lednice Výlet do Lednice

Říjen: Muzeum Olomouc Výstava výtvarných prací „My 
nejsme jiní“

Bouzov výlet Bouzov, Javoříčko, Úsov
Prosinec: KC Olomouc Mikulášská besídka

Moravské divadlo –– účast na 
                                                           divadelním představení Hudební 

škola
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OSTRAVA
Ostravská pobočka SRNM sídlí v komunitním centru, které je umístěno 
v  hotelovém komplexu  Vista  v  Ostravě-Zábřehu.  V této  lokalitě  žije 
velký  počet  romských rodin,  takže  návštěvnost  centra  byla  poměrně 
vysoká.
V dopoledních hodinách byla v provozu předškolní výchova pro děti od 
3 do 6 let.  Přípravu navštěvovalo pravidelně 12 dětí,  další  docházely 
nepravidelně.  Učily  se  zde  základním  dovednostem  a  znalostem  - 
poznávat  barvy  a  tvary,  znát  jména  zvířat,  učily  se  básničkám  a 
říkankám,  pracovaly  s papírem  –  vystřihovaly,  vybarvovaly,  lepily, 
zdokonalovaly  se  v českém jazyku.  V  únoru  děti  navštívily  divadelní 
představení O Rumcajsovi a Mance.
V odpoledních hodinách centrum nabízelo aktivity dětem školního věku 
a mládeži - různé druhy her, kroužek kreslení, malování na sklo a na 
textil, batikování, ubrouskování, dále aktivity zaměřená na přípravu do 
školy  –  hry  na  procvičování  paměti  a  postřehu,  příprava  úkolů, 
doučování.  Děvčata  ve věku od 8 do 16 let  navštěvovala dvakrát do 
měsíce kroužek aerobiku a pohybových aktivit. V říjnu se naše fotbalové 
družstvo  chlapců  zúčastnilo  fotbalového  turnaje  o  putovní  pohár 
starosty Ostravy -Vítkovic. Skončilo na 5. místě.

V rámci  projektu „Mámy a tátové,  pojďte  k nám“ byly  pro rodiče a 
jejich děti předškolního věku připraveny různé aktivity - kroužek vaření, 
malovaní a kreslení (včetně malování na sklo), cvičení, výroba předmětů 
z různých materiálů a podobně.

Projekt  „Příprava  dětí  přeškolního  věku“  byl  obdobný  jako  projekt 
„Mámy a tátové,  pojďte k nám“. V našem KC probíhal již 3 rokem. 
Dvě sociální pracovnice /ÚMOb/ společně postupně učily maminky, 
jak pracovat a učit se se svým dítětem tak, aby bylo připraveno na vstup 
do ZŠ. Měly k dispozici materiál, který byl vždy na týden, a maminka 
měla  za  úkol  tento  ten  materiál  spolu  s  dítěte  se  naučit.  Učily  se 
poznávání tvarů, dějů, věcí, básničky, pohádky, doplňování atd. Projektu 
se zúčastnilo za rok 2005 6 maminek.
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Pro nedostatek  financí  se  v roce  2005  bohužel  poprvé nekonal  letní 
tábor, místo toho jsme pro děti připravili den plný her a soutěží. Rovněž 
mikulášská nadílka se v roce 2005 nekonala,  a  to  z důvodu vytopení 
komunitního  centra.  I  tato  událost  byla  jedním  z důvodů,  proč 
komunitní  centrum prošlo  malou  rekonstrukcí  –  bylo  vymalováno a 
prošlo další úpravami ke zlepšení jeho provozu. Bylo rovněž zakoupeno 
další vybavení centra – stůl na stolní tenis, elektronické šipky a další. 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Pravidelné týdenní aktivity: doučování v rodinách, práce s dětmi, taneční 
kroužek, počítačový kroužek

Jednorázové akce:
Září: Olomouc Romská pouť na Svatý Kopeček

Rožnov p. R. Babí léto ve škole na zahradě
Říjen: Rožnov p. R. Vystoupení na jarmarku na 

náměstí
Listopad: Rožnov p. R. Vystoupení v domově důchodců
Prosinec: Rožnov p. R. Mikulášská nadílka

RÝMAŘOV
V roce 2005 SRNM otevřelo pobočku v Rýmařově. Otevření proběhlo 
v září, předcházela mu spousta práce spojené s vyklízením a opravami 
objektu, který ke zřízení komunitního centra poskytlo město Rýmařov. 
Od té doby začaly v centru probíhat pravidelné týdenní aktivity formou 
odpoledních kroužků (výtvarný, sportovní, hudební, taneční, loutkářství 
a šití na šicím stroji, vyřezávání lupínkovou pilou).
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ŠTERNBERK
Komunitní  centrum Šternberk  sídlí  jako  jediné  v objektu,  který  patří 
SRNM. V centru se uskutečňuje předškolní výchova – stacionář Jiloro, 
jehož  provozovatelem  je  Charita.  Dále  se  zde  celoročně  realizují 
(dvakrát až třikrát týdně) tyto aktivity: pracovní dílna (košíky, svíčky), 
výtvarný a naučný kroužek (pro děti 5 – 12 let), cvičení (pro mládež od 
15 let), kurz pro těhotné ženy (osm účastnic kurzu).

Jednorázové akce:
Leden: RKC Šternberk Beseda – setkání s 

aromaterapeutkou
Únor: RKC Šternberk Poradna pro těhotné – racionální 

výživa
Květen: Šternberk Den dětí
Říjen: Šternberk Soutěž ve sběru šípků pro rodiče 

a děti
Prosinec: RKC Šternberk Mikulášská besídka
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5.       Zdroje příjmů a náklady:  
Příjmy:

BRNO:  Projekty
Přiznaná 
dotace Vráceno CELKEM

Ministerstvo kultury Romano Hangos 1 300 000 -42 877

Djangofest-kult.aktivity 20 000
Djangofest-integrace 20 000 1 297 123

MPSV Mámy a tátové, pojďte k nám 923 900 -324 606

TSP v romských komunitách 1 517 700 -732 274

Šance pro Romy 3 840 000 -625 319 4 599 401

MŠMT
Romský jazyk v programu 
integrace 158 000 -87 993 70 007

JM kraj Pojď si s námi hrát 70 000 70 000
MMB Sociální práce v terénu 80 000

Djangofest 10 000 90 000
ERRC Monitoring 169 100

Seminář 32 741
NROS Prosazování lid.práv 119 827
Nadace Eurotel Doučování 24 531 346 199

Úřady práce 842 119
příspěvky soc.odborů 189 330
předplatné, inzerce 31 306
vlastní příjmy 84 256
dary 103 131
úroky 296 1 250 438
     
SOUČET Brno   7 723 168
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Pobočky: Projekty Dotace CELKEM
FRÝDEK MÍSTEK:
MÚ FM návštěva MRK 4 000
MÚ FM výchova, vzděl, nájem KC 35 000
MÚ FM provozní náklady KC 30 000
MÚ FM prevence kriminality 29 000
MÚ FM nákup kuch.nádobí 6 000
MÚ FM romský slavík 5 000 109 000
Technické služby dar 5 000
Frýdecká skládka dar 3 000
Distep dar- mikuláš 5 000 13 000
OLOMOUC:
Město Olomouc volnočasové aktivity 60 000
Město Olomouc lektoři 18 000 78 000
RÝMAŘOV:
Moravskoslezský kraj vybavení KC 6 000 6 000
ZNOJMO:
MÚ Znojmo volnočasové aktivity 20 000 20 000
HODONÍN:
První seriózní dar 10 000  10 000

SOUČET pobočky: 236 000
     
CELKEM:   7 959 168

    



Náklady dle poboček:

N
ÁKLAD

Y CE
LKE

M
:

    Pojištění m
ajetku

    O
statní daně a poplat.

    D
aň silniční

D
aně a poplatky celkem

    D
ohody o prov.práce

    Z
ákonné pojištění

    M
zdové náklady

O
sobní náklady celkem

    O
statní služby

    H
onoráře- RH

    Právní služby

    E
konom

ické služby

    D
istribuční nákl.- RH

    V
ýrobní nákl.- RH

    Redakční práce- RH

     Tábory- ubytov, strava

    A
utodopr., kult. a sport.

    H
udební produkce

    N
ájm

y

    Spoje

    Cestovné

    O
pravy a udržování

Služby celkem

    Spotřeba energie

    Spotřeba m
ateriálu

Spotřební nákl.celkem

N
áklady SR

N
M

 za rok 2005

4 470 453

1 419

11 534

4 225

17 178

463 469

439 453

1 253 914

2 156 836

59 128

64 776

35 268

127 654

216 745

241 785

189 129

51 743

71 340

50 600

537 175

228 834

68 017

74 640

2 016 834

53 707

225 898

279 605

Brno

428 878  

1 483  

1 483

32 476

42 440

121 251

196 167

591          

178 568

24 221

753  

204 133

1 441

25 654

27 095

O
strava

508 415

1 769

1 769

134 250

50 795

145 128

330 173

4 265

41 600

5 375

36 536

1 558

7 941

97 275

79 198

79 198

O
lom

ouc

578 548  

1 341  

1 341

85 790

77 050

220 135

382 975

15 253         

2 000

29 316

17 819

6 757  

71 145

32 343

90 744

123 087

FrýdekM

578 696

1 275

1 275

62 358

104 059

297 297

463 714

3 355

13 965

36 315

3 688

57 323

56 384

56 384

N
.Jičín

648 692

3 312

1 226  

4 538

51 773

127 150

363 291

542 214

5 941        

520   

318

1 091

18 400

26 270

35 418

40 252

75 670

Šternberk

150 508

1 156

1 156

41 830

41 830

19 740

8 600

25 260

407

1 539

55 546

2 705

49 271

51 976

Bruntál

173 630    0

5 000

33 295

95 125

133 420

114        

13 000  

5 217

2 739

2 569  

23 639  

16 571

16 571

H
odonín

280 796 0

91 425

11 327

32 362

135 114

4 733

622

1 881

3 538

73 736

84 510

31 000

30 172

61 172

Rým
ařov

20 517    0    0           

450    

450  

20 067

20 067

Z
nojm

o

42 391    0  

10 540

30 114

40 654            

1 200

328  

1 528  

209

209

K
obylá

67 458 0

14 120

10 546

30 130

54 796 98

3 000

132

3 230

9 432

9 432

Rožnov

7 948 982
4 731

19 784

4 225

28 740

982 491

906 655

2 588 747

4 477 893

93 478

64 776

35 268

127 654

216 745

241 785

189 129

127 048

98 835

52 600

816 144

315 292

96 353

166 776

2 641 883
156 614

643 852

800 466

CE
LK

E
M
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6.       Poděkování:  
Za finanční podporu:

Ministerstvu kultury, ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu 
školství,  Radě vlády ČR pro záležitosti  romské  komunity,  Krajskému 
úřadu  Jihomoravského  kraje  a  Moravskoslezského  kraje,  Magistrátu 
města  Brna  a  města  Olomouc,  Městskému  úřadu  Frýdek-Místek  a 
Znojmo, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Nadaci Eurotel a ERRC 
v Budapešti.

Za spolupráci:

Všem členům SRNM, našim zaměstnancům, dobrovolníkům, krajským 
koordinátorům,  romským  poradcům,  romským  pedagogickým 
asistentům,  externím  spolupracovníkům  z partnerských  organizací 
a jiným, kteří nám pomohli a pomáhají, konkrétně pak: Muzeu romské 
kultury,  Heleně  Krištofové,  Jiřímu  Danielovi,  romskému  středisku 
DROM, Faře v Zábrdovicích. 

Budova KC Rýmařov
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7.       Kontakty:  
BRNO: Francouzská 84

602 00 Brno

srnm@srnm.cz
+420 545 246 674

REGIONÁLNÍ ORGANIZACE: 

•SRNM o. p. s. Bruntál
Komunitní centrum
Lomená 175/7 
792 01 Bruntál

m.kandrova@seznam.cz
+420 554 725 541

•SRNM o. p. s. Frýdek-Místek 
Kancelář
Nám. Svobody 48
738 02 Frýdek-Místek

srnm.frydek@tiscali.cz
+420 558 434 007

•SRNM o. p. s. Hodonín
Komunitní centrum
Masarykovo nám. 395/6
695 01 Hodonín

Jaha.blava@seznam.cz
+420 737 029 877
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•SRNM o. p. s. Kobylá nad Vidnavkou
Kobylá nad Vidnavkou 75 
790 65 Kobylá nad Vidnavkou

ou-kobylanadvidnavkou@seznam.cz
+420 721 264 488

•SRNM o. p. s. Nový Jičín
Komunitní centrum
Dolní Brána 58
741 01 Nový Jičín

556704315@iol.cz
+420 556 704 315

•SRNM o. p. s. Olomouc 
Komunitní centrum
Pavlovická 27a 
770 00 Olomouc

srnm.olomouc@tiscali.cz
+420 585 312 291

•SRNM o. p. s. Ostrava
Komunitní centrum
Hotel. kompl.Vista 
Ul. kpt. Vajdy 2 
700 30 Ostrava

srnm.ostrava@tiscali.cz
+420 596 768 757
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•SRNM o. p. s. Rožnov p. Radh.
Mirgová Drahomíra
Moravská 1443 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

+420 732 470 539

•SRNM o. p. s. Rýmařov
Komunitní centrum
Žižkova 29, Rýmařov 795 01

srnm.rymarov.danhel@centrum.cz
+420 732 261 800

•SRNM o. p. s. Šternberk 
Komunitní centrum
Měsíční 3, 785 01 Šternberk

gaborjan@email.cz
+420 777 630 213
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	Bruntál 		Dušan Kandra, předseda
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