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Úvodem:
SPolečenství Romů na Moravě o.p.s.
vs.
Společenství romů na moravě romano 
jekhetaniben pre morava

Společenství Romů na Moravě je nezisko
vou organizací, která vznikla v roce 1991. 
V té době bylo založeno občanské sdružení, 
které s malou přestávkou funguje dodnes. 
Kromě toho byla založena v roce 2003 
obecně prospěšná společnost, na niž byla 
převedena činnost občanského sdružení. 
Tato výroční zpráva se bude tedy věnovat 
oběma organizacím, přitom v první části 
se dozvíte o aktivitách obecně prospěšné 
společnosti, v druhé části o aktivitách 
občanského sdružení.

Poslání organizace
 Přispívat ke snižování sociálního  ►

vyloučení lidí v akutní nepříznivé sociální 
situaci a to zejména Romů především na 
území Moravy.

 Přispívat k integraci Romů do  ►
společnosti v různých oblastech života.

 Podpora romské emancipace  ►
a přispívání k dialogu na všech úrovních 
společnosti.

Regionální působnost SRNM
SRNM působí již od svého vzniku v mnoha 
lokalitách Moravy. V některých pobočkách 
jsme museli z různých důvodů činnost 
ukončit, zároveň se nebráníme podporo
vat schopné lidi na ostatních místech. 
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A) Společenství 
Romů na Moravě 
o.p.s.:

IČ:   269 08 00

Adresa: Bratislavská 65a

  602 00 Brno

Telefon, fax: 545 246 674

E-mail:  srnm@srnm.cz

  holomkova@srnm.cz

Web: www.srnm.cz

Obecně prospěšná společnost byla 
založena občanským sdružením v roce 
2003. V roce 2008 stála převážná část 
aktivit na ní. Ředitelkou byla Ing. Zuzana 
Holomková a programovým ředitelem byl 
PhDr. Michal Kročil. Vrchním statutárním 
orgánem je správní rada, v roce 2008 ve 
vedení vystřídal Vladimíra Horvátha nový 

předseda Jan Gábor. 

Členové správní rady:

Jana Horváthová
Dušan Kandra
Vojtěch Gašpar
Vladimír Horváth
Václav Wehrsinger
Milan Daňhel
Hana Vašková
Zoltán Somsi
Jan Gábor 



41) Terénní práce:
V lokalitách SRNM působí sociální pra
covníci, vyhledávají klienty v terénu, 
zázemí mají v kancelářích. 

Jejich práce spočívá v pomoci 

 při zlepšení bytové situace,  ►

 při hledání zaměstnání a zvýšení  ►
předpokladů pro jeho získání, 

 zvýšení informovanosti o možno- ►
stech vzdělání, 

 při řešení rasové diskriminace  ►
a zvýšení informovanosti o možnostech 
obrany,

 při zvýšení orientace ve vlastních  ►
právech a povinnostech.

Terénní sociální práce 
v romských komunitách

ESF v ČR: Operační program 
Rozvoj lidských zdrojů

V prvním pololetí jsme dokončovali projekt 
Terénní sociální práce v romských komu
nitách, který byl zaměřen na poskytování 
terénních sociálních služeb romským 
občanům, žijícím v sociálně vyloučeném 
prostředí, případně těm, kteří jsou tímto 
jevem ohroženi. Projekt se uskutečňoval 
v moravských městech a obcích, v nichž 
Společenství Romů na Moravě působí 
(Brno, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olo-
mouc, Šternberk, Rýmařov, Bruntál, Kobylá 
nad Vidnávkou, Velké Kunětice, Hodonín 
a Znojmo). V těchto lokalitách byly zave
deny pozice terénních pracovníků, kteří 
v rámci své pracovní činnosti poskytovali 
klientům sociální služby v různých oblast
ech (sociální, bytové, zaměstnávání, 
vzdělávání, lidských práv a diskriminace 
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aj.). Pro zajištění náležité odbornosti a vy
bavenosti pro poskytování kvalitních služeb 
byla v rámci projektu zavedena pravidelná 
pracovní setkávání terénních pracovníků. 
Na těchto setkáváních byly 
projednávány pracovně 
organizační záležitosti, ka
zuistika a prostřednictvím od
borného lektora průběžné 
vzdělávání TSP v oblasti sociální 
problematiky, zvyšování kvali
fikace, legislativy, zásadách 
práce s klientem a podobně. 
Součástí projektu byla rovněž 
setkávání pracovníků se super
vizorem. Cílem projektu bylo 
napomoci k integraci sociálně 
vyloučených osob (nebo osob 
tímto jevem ohroženým) do 
společnosti.

Projekt byl spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky v rámci Operačního pro
gramu Rozvoje lidských zdrojů.

Integrace Romů v Olomouckém kraji
Společný regionální operační program 

Olomoucký kraj

1. ledna 2007 byl zahájen projekt In
tegrace Romů v Olomouckém kra
ji, realizovaný v rámci Společného 
regionálního operačního progra
mu. Projekt byl zaměřen na po
moc sociálně vyloučeným Romům 
a zahrnoval čtyři stěžejní aktivity. 

Terénní sociální práce se 
uskutečňovala v hospodářsky 
slabém regionu Jesenicka a v ob
cích na Olomoucku. Byla zaměřena 
na pomoc klientům v základních 
oblastech jejich života. 

V komunitním centru Olomouc 
probíhala příprava žáků na studium na 
střední škole. Doučování 
bylo zaměřeno na český 
jazyk, matematiku, cizí jazyky 
a  základy práce s PC.  
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rehabilitačních dílen ve Šternberku a Ko
bylé nad Vidnávkou. Činnost byla určena 
především klientům evidovaným na úřadě 
práce, kteří v dílně získali základní doved
nosti v práci s dřevem, kovem, proutím, 
textilem a dalšími materiály. Vedoucí dílny 
zároveň pomáhali klientům s vyhledáváním 
vhodného zaměstnání. V úhrnu pracovali 
zaměstnanci tohoto projektu s více než 
dvěma stovkami klientů.

práce s klienty: Jesenicko Olomoucko celkem
zúčastnili se 
kurzu

31 100% 18 100% 49 100%

úspěšně absol
vovali

20 65% 9 50% 29 60%

našli zaměstnání 10 32% 3 17% 13 27%

Tyto statistiky jsou platné pro celou dobu 
konání projektu, nikoli pouze pro rok 2007.

Poslední aktivitou projektu byly volnočasové 
kroužky pro děti a mládež ze Šternberku (výt
varná výchova, obsluha PC, doučování). 

Projekt byl financován z prostředků 
Evropské unie a Olomouckého 
kraje.

Romodrom
V roce 2008 pokračovala spolupráce 
s  o.s. Romodrom započatá v uplynulých 
letech. V polovině kalendářního roku 
v červnu skončila z ekonomických důvodů 
pracovnice v pobočce Znojmo, ale v os
tatních pobočkách v Brně, Olomouci 

a Hodoníně i nadále 
pracovnice o.s. Ro
modrom využívaly 
kanceláří a zázemí 
SRNM.

 V druhé polovině roku 
se spíše vyjasňovaly 
vztahy v jednot
livých pobočkách 
a možnosti vzájemné 
spolupráce.
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2) Práce s dětmi 
a mládeží:

V našich komunitních centrech máme 
zázemí pro výchovu i vzdělávání dětí 
a mládeže.  Tyto projekty se zaměřují na:

 celoroční práci formou kroužků (výt ►
varné, hudební, taneční, sportovní, turis
tické, zdravotní...)

 jednorázové akce  ►
(výlety, tábory, turnaje, be
sídky...)

 doučování dětí  ►
(příprava do vyučování, 
pomoc při výběru nava
zující školy a příprava na 
přijímací zkoušky)

Amari familja - Naše rodina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

V měsíci dubnu byl zahájen projekt, vy
hodnocena potřebnost volnočasových 
aktivit v regionech a vybráni lektoři 
volnočasových aktivit v jednotlivých loka
litách. Od května byly pravidelně reali
zovány následující aktivity:
Ve Frýdku-Místku byly vybrány dvě lektorky 
zabezpečující kroužek vaření a kroužek sportovně-
výtvarný. Oba kroužky probíhaly minimálně 
dvakrát týdně převážně v dopoledních hodinách. 
V kroužku vaření byla připravována zejména lehčí 
jídla, která se děti mohou snadno naučit (např. 
jednohubky s různými vyráběnými pomazánkami, 
ovocné špízy), postupně se děti učily vařit i složitější 
jídla (palačinky, bramboráky, buchtičky s krémem). 
Byl kladen důraz na to, aby děti samy dokázaly 
správně rozpoznat a pojmenovat suroviny, ovoce 
a zeleninu. Schůzek se účastnily i maminky, probí-
haly debaty o tradičních jídlech romské kuchyně 
i o oblíbenosti jídel u dětí. Byl kla
den důraz na zásady správného 
stolování a důležitost kvalitní 
domácí stravy pro děti.
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rozvoj jemné motoriky, estetiky a soustředění for
mou různých výtvarných technik (např. práce 
s plastelínou, vystřihování a koláže, malování na 
sklo apod.), tak, pokud počasí přálo, sportovnímu 
vyžití dětí zejména při kolektivních hrách na hřišti.

V Hodoníně probíhal hudební a sportovní kroužek. 
Hudební kroužek se podobá zkouškám skupiny, 
která zde s obměnami v obsazení funguje již třetím 
rokem. Děti zkouší za klávesového doprovodu 
tradiční romské písně, trénují zpěv na mikrofony, 
samy se učí hrát na další nástroje. Jsou zde přítomni 
kromě vedoucího kroužku i další dospělí, kteří děti 
učí textům romských písní a učí je zacházet s hudeb
ními nástroji. Kapela vystupuje na různých akcích 
v Hodoníně (např. besídky škol) i ve vzdálenějším 

okolí (spolupráce s pobočkou Olo
mouc). Rodiče dětí se pravidelně 
účastní vystoupení kapely.

V Olomouci byli zaměstnáni tři 
lektoři, dva přímo pro olomou-
ckou pobočku a jedna externí 
pracovnice pro odloučené 
pracoviště v Moravském Berouně. 
V Olomouci probíhal taneční a 
hudební kroužek. V obou kroužcích 
se zaměřují zejména na tradiční 
romskou kulturu, dosahují úspěchů 

v soutěžích a na přehlídkách 
tradičních kultur (v roce 2008 
např. 1. místo v soutěži tanečních 
skupin „Terne čercheňa“). V olo
moucké pobočce probíhá také 
klub matek, kam chodí trávit svůj volný čas ma-
tky s dětmi a probíhají zde přednášky na různá 
osvětová témata. V počátku realizace projektu 
proběhla v Olomoucké pobočce odborná super
vize týkající se registrace nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež. V Moravském Berouně bylo 
zřízeno komunitní centrum v roce 2008. Jedná se 
o lokalitu, kde žádná jiná organizace s Romy ne
pracovala. Z projektu Naše rodina zde byl podpo
rován taneční kroužek a poradenství pro rodiče 
s dětmi. O bezproblémový rozjezd centra se po-
starali zkušení pracovníci SRNM 
z Olomouce.

V roce 2008 jsme zřídili nové 
komunitní centrum také na 
jesenicku v obci Velká Kraš. 
Jedná se o centrum pro Romy 
z vyloučených lokalit z Ko-
bylé nad Vidnávkou, Be rnartic 
a dalších spádových vesnic. 
Z tohoto projektu se zde 
střídaly dvě volnočasové akti-
vity - cy kloturistický a výtvarně-
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sportovní kroužek. Děti si kroužky oblíbily a rychle 
si navykly je navštěvovat, ve výtvarných aktivitách 
se často uplatňují přírodní materiály nasbírané na 
vycházkách, děti se tak učí nové poznatky i o svém 
okolí.

V Novém Jičíně probíhaly zkoušky tanečního 
kroužku v pronajatých prostorách. Děvčata tančí 
moderní tanec - hip hop, své sestavy kombinují se 
sportovními prvky (baseball, basketball), repreze-
ntují moderní tanec na různých akcích ve městě 
a okolí, v létě vyhrály pohár v hip hop battle.

Bruntálská pobočka soustřeďuje svou činnost do 
najatých prostor v místním domě dětí a mládeže. 
Děti zde mají možnost navštěvovat několik kroužků, 
z projektu Naše rodina byl realizován taneční 
kroužek, ve kterém trénují tradiční romské i mo-
derní tance a kroužek výtvarný, ve kterém jsou 
kromě malování děti motivovány i ke vzájemné 
komunikaci a socializaci (kroužek navštěvují děti 
z různých lokalit, Bruntál je pověstný tím, že fungu
je jako “přestupní stanice“, stále se tedy objevují 
nové děti), po společných vycházkách procvičují 
poznávání rostlin apod. Obrázky jsou vystavovány 
v DDM. Rodiče se účastní tréninků tanečního 
kroužku a také jeho vystoupení, podporují také vý-
tvarný kroužek jako doprovod při vycházkách.

Kromě pravidelných aktivit bylo rodičům 
poskytováno individuální poradenství 
ohledně problémů, které se jich týkaly 
(škola, výchova, drogy apod.).

Pojďte k nám
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Kroužky probíhaly od září do pro-
since a v rámci možností daných krátkou 
dobou realizace je hodnotíme jako efe-
ktivní. Návštěvnost dětí byla stabilní, 80% 
dětí docházelo pravidelně.

Frýdek-Místek: výtvarný kroužek
Aktivita probíhala dvakrát týdně v komunitním 
centru SRNM na Ulici Míru. Výtvarný kroužek se 
orientoval jak na rozvoj jemné motoriky, estetiky 
a soustředění formou různých výtvarných technik 
(např. práce s plastelínou, vystřihování a koláže, 
malování na sklo apod.). Účastnilo 
se průměrně 15 dětí.
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Turistický kroužek probíhal formou 
delších výletů o víkendech za 
pěkného počasí, děti se vydávaly 
do blízkého okolí města Hodonín 
(např. očovské louky a přilehlé 
lužní lesy, oblíbené výletní místo 
dětí zvané Palouček, Zoo Hodonín, 
výprava k rybníku Lužák), kde se 
učily poznávat rostliny, orientovat 
se v terénu, hrály hry rozvíjející jejich 
osobnost. Účastnilo se 14 dětí.

Olomouc: doučování
Od září probíhalo formou kroužku v komunitním 
centru v Olomouci na ulici Pavlovická doučování 
žáků, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky 
na střední i vysoké školy.  Bylo doučováno 5 dětí, 
jejich příprava na přijímací zkoušky zde pokračuje 
i v roce 2009.

Znojmo: sportovně-taneční kroužek
Ve Znojmě probíhal sportovní a taneční kroužek, 
děti zde střídaly vždy jeden týden tanec a jeden 
týden týmový sport na hřišti, např. fotbal, vybíjená. 
Účastnilo se průměrně 13 dětí.

Jesenicko: florbalový kroužek
Kroužek probíhal každou středu 
16:00 hod – 17:45 hod v tělocvičně 
SOU Horní Heřmanice, účastnily se 
děti z obcí Velká Kraš, Kobylá nad Vidnávkou, Be-
rnartice. Účastnilo se průměrně 12 dětí.

Volnočasové aktivity pro romské děti 
na Moravě II
Rada Vlády ČR pro záležitosti romské komunity

V rámci programu Předcházení sociá-
lnímu vyloučení a odstraňování jeho 
důsledků, podprogramu Prevence so
ciálního vyloučení a komunitní práce byly 
realizovány volnočasové aktivity v komu
nitních centrech ve městech Rýmařov 
a Šternberk.

Díky realizaci projektu bylo dosaženo toho, 
že dvě skupiny dětí trávily smysluplně svůj 
volný čas, naučily se novým poznatkům, 
upevňovaly vztahy mezi sebou a dostáva
ly šance k osobnímu růstu.
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Šternberk: 
Dvakrát týdně probíhal kroužek vaření a domácích 
prací pod vedením paní Gáborové, průměrně se 
účastnilo 10 dětí, především děvčat. Děti, které 
kroužek vaření navštěvovaly již v minulém roce, se 
velkou měrou podílely na přípravě rozličného jídla 
(od pomazánek až ke složitým jídlům, před Vánoci 
tradiční cukroví) a ve volném čase se věnovaly 
ručním pracem, ať již sezónním záležitostem, jako 
je např. celková příprava slavnostní tabule, včetně 
šití ubrousků, nebo ryze praktickým věcem jako je 
úprava oblečení po sourozencích. Učily se zásadám 
stolování a společenským zvyk
lostem s jídelní tabulí spjatým.

Dále dvakrát týdně děti dochá
zely do naučného kroužku, ve 
kterém procvičovaly a rozšiřovaly 
své manuální schopnosti, výtvar
né cítění, kulturní a společenský 
rozhled a povědomí. Náplní 
kroužku byly např. společné čtení 
z oblíbené knihy, poznávací vy
cházky do přírody, práce s inte-
rnetem, didaktické hry v centru, 
různé výtvarné techniky (plastiky 
ze sádry, barevné kelímky na 
tužky…) apod. Kroužek vedla  
lektorka Markéta Vanďurková.

Rýmařov:
V Rýmařově probíhaly aktivity projektu každý 
všední den v týdnu v odpoledních hodinách (15-
17:30). Jednalo se o následující kroužky: vaření, 
výtvarný, sportovní, hudební, cykloturistický 
(spoluúčast Moravskoslezský kraj). Kroužky vaření 
a výtvarný kroužek vedla paní Ema Daňhelová. 
V kroužku vaření byla připravována zejména jídla, 
se kterými se děti dříve nesetkaly, ale patří mezi jídla 
tradičně v česku vařená, děti se učily připravovat 
a vařit i složitější jídla. Byl kladen důraz na to, aby 
děti samy dokázaly správně rozpoznat a pojmeno
vat suroviny, ovoce a zeleninu. Probíhaly debaty 
o tradičních jídlech romské kuchyně i o oblíbeno-
sti jídel u dětí. Děti se učily zásadám správného 
stolování. Ve výtvarném kroužku děti procvičovaly 
jemnou motoriku, a v podzimních měsících se 
soustředily na tématické výzdoby centra (pod zimní 
a zimní, vánoční), své výrobky si odnášely také 
domů a dělily se tak o radost z nich se svými rodi
nami. Ve sportovním kroužku nepřevažoval žádný 
sport nad jinými, neboť se jej účastní jak dívky, tak 
chlapci různých věkových skupin. Probíhaly tedy 
aktivity na hřišti přilehlém komunitnímu centru, a to 
jak týmové hry (volejbal, fotbal, 
…), tak individuální sporty (skok 
do dálky, přes švihadlo, běh, …). 
V  hudebním kroužku děti zpívaly 



12a tančily moderní i tradiční hudbu, vzdělávaly se 
v jejím poznávání a pořádaly oblíbené pěvecké 
i taneční soutěže po vzoru televizních soutěží.

podpora KC Olomouc:
město Olomouc 

Z tohoto projektu byly podpořeny aktivity 
pro děti docházející do komunitního cen
tra v Olomouci, a to jak jednorázové akce 
(např výlet na Sv. Kopeček, návštěvy ba
zénu, výlet do 
Prahy atd.), 
tak zlepšením 
zázemí dětí 
v centru 
p ř í s p ě v k e m 
na materiální 
vybavení.

Výlet do Prahy 
se konal ve volnu 
dětí 28.9.2008. 
16 členů výpra

vy odjelo v ranních hodinách ry
chlíkem do Prahy. Pro děti byla už 
samotná jízda rychlíkem novým 
zážitkem. V Praze si prohlédli Hrad, 
prošli Zlatou uličku, Karlův Most. 
Děti si zde prohlédly Staroměstské náměstí, Orloj, 
přešly na Václavské náměstí. Velký dojem na ně 
udělalo pražské metro. Byl to opravdu zážitek nejen 
pro děti, ale i pro rodiče, kteří je doprovázeli a také 
viděli Prahu poprvé.

Do komunitního centra byly zakoupeny 
potřeby do výtvarného a sportovního 
kroužku (síť, míč, šipky, stůl na ping pong, 
míčky), dále židle a tiskárna, kterou využijí 
děti. Vybavení přispělo k vyšší návštěvnosti 
dětí i dospělých.

Prostředky města Olomouce byly využity 
také k uskutečnění letního dětského tábo-
ra, který se konal již tradičně v Pohořanech. 
Tábor se zaměřuje na prevenci kriminality, 
program se opírá o dlouhodobou spolu
práci s Policií ČR, jejíž zástupci se tábora 
účastní.
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Využití volného času dětí
Jihomoravský kraj

Odbor školství, pod který na krajském úřadě 
spadají národnostní menšiny, pravidelně 
podporuje naše děti v Brně a v Hodoníně, 
a to ve smysluplném trávení volného času 
za využití motivačních jednorázových 
akcí:

Aktivity Brno:

Výlet Praha18.10.2008
Děti z brněnských ZŠ ze sociálně slabých rodin 
vyrazily do Prahy, kterou zná většina jen z televize 
a obrázků. Počasí naštěstí výletu přálo, a tak děti 
poznaly nenucenou procházkou alespoň některé 
kulturní památky hlavního města a drobné kapesné 
mohly utratit v cukrárně na Hradčanském náměstí. 
Velkým zážitkem byla pro ně také dlouhá cesta 
vlakem.

Výlet Brno – Špilberk a Petrov 28.10.2008
Ve volném svátečním dni se děti vydaly na brněnský 
Špilberk a Petrov, který většina z nich znala jen 

z dálky. Těšily se hlavně na žaláře ve špilberských 
kasematech, ale líbilo se jim celé prostředí hradu 
a přilehlý park, kde si posbíraly podzimně zbarvené 
listí do pracovního vyučování ve škole. Na město 
se podívaly z hůry věží Katedrály sv. Petra a Pavla.

Návštěvy plaveckého bazénu a kina
Velice oblíbené v podzimním a zimním období 
jsou návštěvy plaveckého areálu na Kraví Hoře 
v Brně a kina. Z finančních důvodů, ale i například 
z nezájmu rodičů se tam děti těžko podívají. Alespoň 
několika málo dětem za odměnu za hezkou znám
ku ve škole jsme dopřáli vodních radovánek nebo 
známý film. 

Aktivity pobočky Hodonín:

Tábor SRNM Hodonín 28.6.- 4.7.2008
Ještě před koncem června vyrazilo 20 dětí 
z  Hodonína a okolí pod vedením Hany Vaškové 
a Jany Balgové z tamní pobočky na tradiční tá
bor v Podmitrově (mezi Tišnovem a Novým Městem 
na Moravě). Dětem se dostalo plno aktivního 
vyžití mimo město, především 
plaváním, vycházkami, na 
kterých byly především nadšené 
z lesních dobrot. V areálu bylo 



14možno hrát kolektivní hry např. s míčem. Měly však 
především prostor pro své nápady a výpravy za 
dobrodružstvím, jak to na správných táborech má 
být.

Na Zámeckém statku v Dolní Rožínce dostaly 
možnost pocítit jaké to je sedět v sedle koně, což 
pro většinu byl první zážitek. Strach jim nahnala 
návštěva strašidelného zámku a podívaly se také 
do klasického westernového městečka s dobový
mi atrakcemi.

Třídenní výlet Lučina 28.-31.7.2008
Především děti, které neměly 
možnost zažít atmosféru tábora 
si ji mohly vychutnat na víken
dové akci v rekreačním areálu 
Lučina. Mohly se zde vydovádět 
v přírodě a užít si krásného počasí. 
Denní program byl zaměřen ze-
jména na sportovně-turistické 
aktivity. Večer děti, z nichž 
většina navštěvuje hudební 
kroužek pravidelně pořádaný 
SRNM Hodonín, trénovaly zpěv 
romských písniček. Samozřejmě 
měly sebou i nástroje.

Třídenní výlet Prušánky 

8.-10.8.2008
Další z víkendových výletů z města, 
i když nedaleko, se vedl v atmosféře bojové – děti 
měly za úkol vypořádat se se zadanými úkoly „jak 
přežít v přírodě“. Na městské děti si počínaly až 
překvapivě šikovně a především je to moc bavilo. 
Také se podívaly do místní vinařské památkové 
zóny v Nechorech.

Třídenní výlet Prušánky 
12.-14.9.2008
Parta se obměnila, počasí 
na blížící se podzim bylo 
přívětivé, takže program 
byl obdobný a opět slavil 
úspěch. Jen vysedávání 
u táboráku bylo kratší.
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Výlet do Olomouce, účinkování na rom-
ském festivalu Romani Gili 20.9.2008
Hodonínské děti se v jenom z posledních teplých 
dnů podívaly do Olomouce. Na historické památ
ky nebo návštěvu ZOO ovšem tentokrát nebyl čas, 
protože skupinka malých a mladých muzikantů 
vystupovala na romském festivalu pořádaném 
paní Somsiovou z olomoucké pobočky SRNM. Chuť 
se předvést překonala trému a našich 8 zpěváků 
a tanečníků předvedlo příjemné pásmo romských 
klasických i moderních písniček.

Výlet do Olomouce na Svatý kopeček za 
romskou poutí 27.9.2008
O týden později se několik dětských zájemců 
o romskou pouť vydalo spolu s doprovodem na 
známé poutní místo nedaleko Olomouce. Zde se 
sešly se svými známými a ostatními návštěvníky na 
slavnostní bohoslužbu vedenou katolickým knězem 
Františkem Líznou, který je znám svojí přízní k Romům. 
Po netradiční mši, na které se ani děti nenudily, se 
rozproudila zábava na farním dvoře. K vystoupení 
bylo připraveno asi 15 souborů převážně romských 
dětí a mládeže, které doplňovalo příjemnou at
mosféru poklidného setkávání romské minority 
a ostatních obyvatel.

Sportujeme společně
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj podporuje též naše 
sportovce - dospělé, děti a mládež - v Brně 
a v Hodoníně. Naši hráči jsou díky nim 
nejen úspěšnými sportovci, ale i hostiteli 
a pořadateli soutěží ve fotbale a futsale 
(tzv. malá kopaná).

Prázdninový turnaj Saňař Cup 2008
V pátek a o víkendu 4.-6.7.2008 se konal velký 
prázdninový turnaj Saňař Cup 2008, který pořádal 
Futsal klub Saňaři Sokolnice na místním kvalitním 
hřišti. Družstvo SRNM AC Roma se zúčastnilo již 
poněkolikáté a hráči si nemohli atmosféru, orga
nizaci i průběh vynachválit. I když se umístění každý 
rok nevyvede. Přesto se romské družstvo mezi více 
jak dvaceti jinými prosadilo.

Turnaj SRNM Roma Cup - pořadatelství
V sobotu 12. července 2008 se 
uskutečnil na malém hřišti ČAFC 
Židenice na Šámalově ulici v Brně 
futsalový turnaj ROMA CUP 2008. 



16Pozvání přijalo osm družstev, a to nejen romských. 
Jmenovitě AC Roma, Drom Brno, Šala (Slovensko), 
Hodonín (pobočka SRNM), Plachetkovci, Šimonič, 
Real Brno (cizinci studující vysoké školy v Brně, 
především tmavé pleti).

Turnaj začal slavnostním nástupem družstev v 10 
hodin a rozlosováním. Stylem každý s každým se 
pak odehrálo 16 základních zápasů pod píšťalkou 

Tomáše Arvaie a Josefa Rafaela, 
který turnaj pod hlavičkou SRNM 
pořádal. 

Nálada byla sportovně bojovná, 
pro diváky bylo k prodeji občerstvení a k po slechu 
hudba. Nejen pro vítěze a druhé a třetí místo 
byla připravena trofej (Real Brno, Šimonič, Šala), 
odměněni byli také nejslušnější hráč (Plachetkov
ci), nejlepší hráč (Šala) a gólman (Šala).

Turnaj Šala (SK)
Poslední červencový víkend se mladí hráči AC 
Roma vypravili do Šaly (SK) na návštěvu a turnaj ke 
spřátelenému družstvu pod vedením Laci Kumaje. 
Mezi 15 mužstvy se borci AC Roma blýskli perfekt
ním sehráním a gólman byl vyhlášen jako nejlepší 
na turnaji.

Turnaj Ostrava 
Posledním letošním futsalovým turnajem, kterého 
se družstvo SRNM zúčastnilo byl turnaj 23. listopadu 
2008 O pohár JUDr. Tomáše Holomka v Ostravě, 
který pořádala Unie olašských Romů. Mimo české 
romské i neromské družstva se sešli i hráči z Albánie, 
Angoly či Řecka.
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Turnaj Pěnčín
Hodonínští mladší i starší fotbalisti se sešli 17. května 
společně s jinými mančafty v Pěnčíně na spor
tovním dnu. Nastoupili tam k zápasům v malé ko
pané s 12 dalšími družstvy převážně z olomouc-
kého okolí. Prosadili se, mladší skončili na 3. místě 
a starší dokonce na stupni vítězů.

Turnaje Hodonín - pořadatelství
Dne 21.6.2008 proběhl v Hodoníně na hřišti 
v  Rybářích turnaj v malé kopané. Turnaje se 
zúčastnily děti 1. stupně především ze základních 
škol Mírovo nám. a Očovská, což dalo dohro
mady 14 družstev. Turnaje se zúčastnily také děti 
mládežnického klubu SRNM Hodonín a TJ Baník 
Mikulčice. Pro malé fotbalisty z Hodonína to byl ve
lice příjemně strávený čas, umístily se na 3. místě. 
Celý sportovně laděný den byl zakončen taneční 
zábavou.

V sobotu 13.9.2008 proběhl opět na hřišti v Rybářích 
turnaj v malé kopané tentokrát juniorů a starších 
žáků pohár. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev. Klub 
SRNM Hodonín se umístil na 2.místě.

Podpora družstva 
AC Roma Brno
Tréninky probíhaly 
na ZŠ Vranovská  
většinou 1x týdně, 
před  blížícími se 
turnaji byly tré
ninky intenzivnější, 
zaměřené na roz
voj techniky, nácvik 
standardních situací 
a podobně.

Podpora sportovního 
kroužku Hodonín
Z projektu bylo pod
porováno celoroční 
působení fotbalové
ho družstva. Placeno bylo zejména nájem
né hřišť k tréninkům, míče 
a poháry jako odměny.



18Podpora KC Rýmařov
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podporuje komu
nitní centrum každoročně, stalo se tak 
i v roce 2008, kdy nám poskytlo finanční 
dotaci ve výši 99 000 KČ, která zajistila 
každodenní provoz zaměřený především 
na volnočasové aktivity romských dětí 
a mládeže (hudební, taneční, výtvarný, 
sportovní, cykloturistický, rybářský kroužek, 
doučování). Volnočasové aktivity zajistily 
prevenci patologických jevů (záškoláctví, 
toxikománie, drobná kriminalita). 
Z uvedených aktivit je nejvíce zastoupen rybářský 
kroužek, který je hojně navštěvován. Děti získaly po
volenky a díky nim celé léto chytaly ryby v různých 
revírech. V cykloturistickém kroužku poznávaly 
okolní přírodu, navštívili Karlovu Studánku, Harra
chov, Ondřejov, Břidličnou, ale také například hrad 
Sovinec.

Doučování bylo realizováno především pro děti ze 
ZŠ. Nejvíce byla doučována matematika, český 
jazyk a anglický jazyk. Vzhledem k problémům, 
které děti a mládež měly s cizím jazykem, jsme 

navázali kontakt se studentkou 
vysoké školy v Drážďanech. Ko
munitní centrum jí v srpnu poskyt
lo ubytování a stravu a děti díky 
této příležitosti mohly konverzo
vat. Zkoušely se studentkou hovořit v jednodu-
chých větách, následně tvořily i věty složitější. Vše 
probíhalo za přítomnosti osoby, která pomáhala 
dětem tvořit věty a sloužila jako tlumočník. Tento 
týdenní kurz měl velké ohlasy, většina z nich se 
zdokonalila, ztratila ostych a našla motivaci.

Díky poskytnuté dotaci byl v srpnu reali
zován letní zotavovací tábor, kterého se 
zúčastnilo 25 dětí, především ze sociálně 
slabších rodin. Většinou byl zastoupen 
romskými dětmi a mládeží, ale bylo zde 
i pár neromských dětí. Díky realizovanému 
táboru, přišly děti na jiné myšlenky, našly 
nové kamarády, měly pravidelnou stravu, 
ale především se odtrhly od domácích 
prací, např. hlídání starších sourozenců, 
osamostatnily se, poznaly novou přírodu, 
došlo k primární prevenci patologických 
jevů.
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Rozumím tomu!
Nadace rozvoje občanské společnosti

Na podzim roku 2008 se rozběhl projekt podpořený 
nadací NROS. V rámci tohoto projektu probíhá 
doučování. Rozumím tomu! pokračuje i v roce 
2009, kdy budou známy jeho výsledky. Projekt je 
financován ze zdrojů EU – programu Transition Fa
cility.

Projekt je zaměřen na pomoc romským 
dětem při plnění běžných školních po-
vinností na základní či speciální škole 
tak, aby ji řádně dokončily. V projek
tu je zajištěna příprava dětí do školy 
a příprava na přijímací zkoušky na střední 
školu prostřednictvím doučování v rodině 
nebo komunitním centru. Projekt běží 
v 8 městech - Brno, Hodonín, Olomouc, 
Rýmařov, Bruntál, Jeseník, Frýdek-Místek 
a Šternberk. Dílčím cílem je informo
vat a působit na rodiče a děti ve smyslu 
vyzvedávání důležitosti vzdělání, navýšit 
hodnotu vzdělávání všech členů rodiny 
a přimět je, aby je u svých dětí rozvíjeli 
a podporovali. 

podpora Komunitních center
Město Frýdek-Místek, Město Znojmo, Město 

Šternberk, město rýmařov
Komunitní centra v těchto městech jsou 
podporována místními městskými úřady. 
Tato podpora se soustředí na provoz cen
ter, prevenci kriminality i jednorázové 
akce. Děkujeme!

Soukromé dary, sponzorské dary, 
přehled donátorů

Touto formou bychom chtěli poděkovat 
také všem soukromým osobám, které 
přispívají, byť i malými částkami, a podpo
rují tak služby v jejichž smysl věříme. Taktéž  
děkujeme firmám, jejichž přehled na-
leznete v kapitole příjmy a všem donátorům 
za podporu. Jejich loga naleznete na 
následující straně.



nikdy 
jsme přesně nevěděli, co 

rybaření všechno obnáší, ale teď 
díky KC, víme mnohem více! Naučili jsme 

se rozeznávat ryby, navlékat 
háček, nahazovat.*

mám už 
svůj věk a jsem hodně 

důvěřivá, pracovnice mi dala po-
depsat papír o strhávání dávek hmotné 
nouze na dluh za komunální odpad. Ze 

1.400 kč jsem dostávala 130 kč. Obrátila 
jsem se na terénní pracovnici, ta zjistila, 

že jsem s tím souhlasila, aniž by mně 
to bylo důkladně vysvětleno. Teď než 

něco podepíšu, raději si to 2x 
přečtu!*

1/2 roku jsem 
nebrala sociální dávky, poprosila jsem pana 

Daňhela, aby mi pomohl, moc jsem v to nedoufala, ale s jeho dopro-
vodem na sociální odbor, jsem opět získala dávky hmotné nouze. Vždy se ke 

mě pracovnice chovala velice špatně, ale když tam byl se mnou pan Daňhel vše bylo 
jiné! Nemohla jsem uvěřit, jak nás přijali a vše mi pěkně vysvětlila. Teď vím, že 

kdybych o pomoc požádala dříve, nemusela jsem živořit! Přece 
žádat o pomoc není ostuda!!!*

Já 
jsem zažil hezký 

týden s Peggy (studentka 
z Drážďan, KC ji hostilo), hodně 

jsem se zlepšil z angličtiny, když 
jsem nevěděl slovíčko, tak jsem 

použil ruce a nohy a ona mě 
rozuměla! :-)*

* přímé výpovědi klientů 
zaslané z poboček
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3)Kulturní aktivity:
V oblasti kultury se SRNM angažuje 
především jako:

 vydavatel Romano hangos (jediné  ►
romsko-české noviny, vychází již od roku 
1999)

 pořadatel festivalů – v Brně Django  ►
Fest (multikulturní zaměření), v Olomouci 
Romani gili (romská hudba)

 pořadatel soutěží – hudební  ►
a  taneční soutěž pro mládež Street 
Sounds 

Romano hangos
Ministerstvo kultury

Na začátku roku 2008 vyšlo Romano han-
gos (dále RH) č. 1-2 v tištěné podobě, kvůli 
chybě v administrativě však neobdrželo 

od Ministerstva kultury ČR dotaci v prvním 
kole výběrového řízení. Redakce se proto 
rozhodla vydávat list pouze v elektronické 
podobě dostupné na webu (www.srnm.
cz), kam postupně umístila čísla I., II. a III. 

Dotaci MK se podařilo získat až v srpnu 
2008, šlo o částku 385 000 Kč. To stačilo 
na vydání a distribuci 4 osmistránkových 
čísel formou měsíčníku, který měl na sta
rosti od srpna 2008 nový šéfredaktor Pavel 
Pečínka. Dosavadní šéfredaktor Karel Ho
lomek se kvůli objemu práce stal redak
torem a věnoval se také více organizaci 
SRNM. 

List RH se nově snažil dát prostor např. i po
lemikám mezi přívrženci multikulturního 
i  asimilačního přístupu či jinými, navzájem 
protikladnými osobnostmi zabývajícími se 
romskou tématikou. 

RH začalo od srpna 2008 
obnovovat okruh bývalých 
a postupně rozšiřovat síť 
nových romských i nerom
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přičemž využívala mailovou koresponden
ci místo osobního jednání a telefonátů, 
které by náklady prodražily.

Po ztrátách způsobených půlroční od-
mlkou novin a též kvůli stěhování některých 
čtenářů se databáze odběratelů částečně 
zmenšila. Po rozsáhlé kontrole a aktualizaci 
databáze v září 2008 byl stav v říjnu následu
jící: Romano hangos bylo odesíláno 
na adresy cca 650 institucí (úřadů, 
škol, neziskových organizací) a 450 
jednotlivců (většinou společensky 
aktivnějších a vzdělanějších Romů 
a pro-romsky zaměřených neromů 
– aktivistů, intelektuálů či úředníků), 
přičemž adresáti odebírali různý 
počet kusů. Celkem tedy na 1 100 
adres odcházelo asi 2 200 kusů. 

Zbytek, asi 1000 kusů, se distribuoval 
na kulturních či církevních akcích s 
účastí Romů, v romských školách, 
kancelářích romských a pro-rom

ských neziskovek aj. Ve snaze 
zaujmout a přitom co nejvíc 
šetřit finanční prostředky jsme 
internetovou verzi RH v září 
2008 začali vydávat barevně, což není 
finančně náročné, na web ji umisťujeme 
s určitým zpožděním, aby se zájemci vždy 
snažili sehnat nejdříve tištěné číslo. 

Některé články z RH byly se zpožděním 
umísťovány i do jiných časopisů 
s odkazem na stránky SRNM a Ro
mano hangos, čímž se dosahovalo 
větší návštěvnosti stránek. Achilovou 
patou listu zůstalo a dlouhodobě 
zůstává vlastní zpravodajství.

Street Sounds
Na jaře jsme odstartovali 1. ročník 
soutěže. Street Sounds je soutěží pro 
mladé nejen romské hudební kape
ly, jehož cílem je podpora romských 
talentů v oblasti hudby. 
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Cílovou skupinou soutěže jsou mladí lidé do věku 
25 let s hudebními ambicemi. Soutěže se mohou 
zúčastnit hudební kapely či jednotlivci, ve kterých 
působí minimálně jeden člen romského původu či 
se zaměřují na romskou hudbu. Tato podmínka vy
povídá o celkovém zaměření projektu, jehož cílem 
je integrace romské menšiny a majority skrz hudeb
ní oblast, stejně jako pomoc mladým začínajícím 
talentům a propagace romské kultury a hudby. Na 
základě této podmínky upozorňujeme, že soutěž je 
otevřena i majoritě a doufáme v co největší účast 
smíšených kapel. 

Soutěž probíhala virtuálně pomocí inter
netových stránek www.street-sounds.
cz, na kterých byly zveřejňovány na-
hrávky soutěžních kapel. Prvního ročníku 
Street Sounds 2008 se zúčastnilo 21 kapel 
a tanečních souborů z celé České repub
liky. Jejich nahrávky byly hodnoceny jak 
profesionální porotou složenou z odborníků 
v oblasti hudby, tak i veřejností. V porotě 
zasedli Radek Banga z Gipsy.cz, Vladimír 
Dirda z Guločar a Milan Migel Horvát z Ben-
gas. Výherci z každé kategorie vystoupili 
15.11.2008 na festivalu Django Fest v klubu 
Fléda společně s profesionálními kapelami.

Výherci se stali:

 Kategorie Tradiční romská hudba –  ►
Street boys

 Kategorie Jazz & Funky –  ► Veronika 
Kačová

 Kategorie Hip hop, r’n’b, beatbox –  ►
G.O.D.

 Kategorie Tanec –  ► Merci
V rámci projektu Street Sounds bylo vydá
no album Street Sounds na Django Festu 
2008 s nahrávkami všech vystupujících 
a výherců z festivalu Django Fest. Součástí 
alba je brožura o multikulturní výchově 
a romské menšině v ČR. Album s brožurou 
je k dostání v kanceláři SRNM či může být 
na požádání zasláno.

Street Sounds 2008 podpořili: 

Student Agency, Image
makers, Vodafone, NROS, 
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s.r.o., Multikulturní centrum Praha a další. 

Záštitu převzal Kabinet multikulturní výcho
vy Masarykovy univerzity v Brně.

Django fest
Ministerstvo kultury, Statutární město Brno

Sedmý ročník se od předchozích v několika 
směrech lišil. Poprvé byla jeho součástí 
hudební soutěž, program akce se vedle 
tradiční romské hudby opíral o jazz, latin
skoamerické rytmy, hip hop a elektronic-
kou hudbu. 

Celou akcí provázela moderátorka Šarlota 
Filová, jejíž profesionální projev doplňoval 
příjemnou atmosféru v klubu Fléda. 
Django Fest odstartovali výherci soutěže Street 

Sounds a taneční soubory, ze 
kterých se v průběhu festivalu vy
bíral ten nejlepší. Vítězka katego
rie Jazz a funky Veronika Kačová 
ohromila publikum svou schopností 
pro rytmus a kvalitou hlasu. Street boys, vítězové kat
egorie Tradiční romská hudba, představili tradiční 
prvky romské kultury a převzali ocenění z rukou 
Milana Migela Horváta z kapely Bengas, zástupce 
odborné poroty soutěže. Největším překvapením 
byla formace G.O.D., výherce kategorie Hip hop, 
která v publiku vzbudila emoce nejen rázným pro
jevem a pozváním kohokoliv z návštěvníků na pó
dium, ale také svými náboženskými texty. V rám
ci soutěže Street Sounds se také představily dva 
soubory tradičních romských tanců - Cikne Čhave 
a Merci a dvě hip hopové taneční skupiny – Live 
Dance a Hip Hop Liberec, které bojovaly o první 
místo v kategorii tanečních skupin. S největším 
počtem hlasů vyhráli Merci, kteří své vítězství stvrdili 
vystoupením za doprovodu kapely Bengas, která 
zahájila druhou - profesionální část festivalu.

Bengas svým živelným projevem nenecha
li pod pódiem nikoho chladného. Kapela 
nastoupila za zvuku bubnů, světelných 
efektů a nadšeného pískotu návštěvníků, 
který provázel celé vystoupení. Při prvních 
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španělských rytmech už tančila celá Flé
da a rozžhavené publikum nenechalo 
Bengas odejít bez pořádného přídavku. 
Zadýchaní, utančení a vyzpívaní diváci si 
odpočinuli až během následující gramo
fonové show djské formace Questab-
lists. Atmosféra se  zklidnila natolik, že se 
většina posluchačů přesunula k baru 
a čekala na hradeckou skupinu Terne 
Čhave. Ta svým vystoupením navázala na 
Bengas a znovu rozpoutala hudební smršť 
a divoký tanec v klubu. Terne Čhave 
překvapili hlavně přítomností Mária Bi
háriho, jehož akordeonistické umění 
a charisma vyšvihlo už tak dokonalé 
vystoupení k vrcholům večera. Skupina 
představila písně z nového alba More, 
love! a roztančila celou Flédu svým 
rom´n´rollem, energií nabitou hudbou 
tradičních romských rytmů v moderním 
pojetí. 

Dalším překvapením večera byla sku-
pina Alvik, pohybující se mezi jazzem, 
elektronikou, spojující rytmy možné 

i nemožné. Vystoupení Alviku posunulo 
myšlenku festivalu o schod výše již jen tím, 
že se nejedná o romskou kapelu, ale mez
inárodní formaci v čele s nepřehlédnutelnou 
zpěvačkou Anyou Stuart, která koncert 
obohatila svými hláškami v roztomilé 
češtině. Písně, založené na elektronických 
samplech a bicích, okořeněné dechový
mi nástroji a kontrabasem, rozbušily srdce 
snad každému, kdo v tu dobu na Flédě 
byl. 

Zpět k romským rytmům se 
návštěvníci navrátili během 
vystoupení dvou posledních 
kapel. Vystoupení kapely 
Romano band pana Malíka 
s jeho argentinským akorde
onem ještě přinutilo publi
kum k tanci, poslední kapela 
Paramisara však už moc štěstí 
neměla. I kvůli 
dlouhé zvu-
kové zkoušce 
si veselé rytmy 
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už jen pár desítek lidí pod pódiem.  

Festival Django Fest uzavřel své brány 
v brzkých ranních hodinách a dal by se 
vystihnout několika hesly – energií nabitá 
vystoupení, nezapomenutelné výkony 
všech zúčastněných kapel, tanec, zpěv 
a spokojenost na tvářích návštěvníků 
a v neposlední řadě i již zmíněná 
překvapení, která otevřela festival všem 
žánrům a širokému publiku. 

Romani Gili
Ministerstvo kultury, 

Olomoucký kraj

Zaměstnanci a přátelé olomoucké 
pobočky uspořádali festival romských písní 
Romani gili. Akce byla plánovaná na babí 
léto. Počasí se nevydařilo a v areálu let
ního kina v Olomouci se účastníci museli 
ukrývat pod přístřešky před deštěm. Bylo 
to příčinou nižší divácké účasti, než jsme 
očekávali, přesto se na místě objevilo téměř 
250 lidí, kteří si zábavu pokazit nenechali. 
Na festivalu vystoupilo několik hudebních 
skupin: Přerov, Bruntál, Hodonín, Hranice 
na Moravě a 2 skupiny z Olomouce. 
Všem přítomným tančily děti z KC Olo
mouc. Ty předvedly slovenský a maďarský 
čardáš. Díky této akci předpokládáme 
zlepšení vztahů mezi majoritou a romskou 
menšinou. Podporou mladých začínajících 
umělců dochází k udržování tradice rom
ské hudebnosti v lokalitě a rozvoji o rom
skou kulturu.
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32Výdaje:
Brno Jesenicko Olomouc Šternberk Rýmařov Hodonín Frýdek N.Jičín Bruntál Znojmo Celkem

Spotřební náklady celkem 181 420 34 588 81 395 107 187 81 829 18 789 63 168 18 540 5 808 4 813 597 537
    Spotřeba materiálu 67 126 19 588 56 395 14 735 54 168 2 689 60 448 3 889 5 808 4 813 289 659
    Nákup DHM 65 713 25 000 20 000 16 100 7 000 133 813
    Spotřeba energie 48 581 15 000 92 452 7 661 2 720 7 651 174 065
Služby celkem 876 379 159 375 218 376 23 982 106 066 120 708 32 746 32 324 22 333 6 270 1 598 559
    Opravy a udržování 24 619 1 799 1 047 27 465
    Cestovné 24 810 28 471 36 506 696 18 363 4 416 1 887 6 698 121 847
    Spoje 92 690 21 695 35 233 18 404 23 027 32 772 11 113 26 3 135 150 238 245
    Nájmy 343 090 48 098 49 350 35 464 53 756 7 328 7 298 12 480 6 120 562 984
    Úpravy a údržba KC 833 1 694 927 3 454
    Hudební produkce 49 000 35 300 84 300
    Autodoprava, kulturní 
a sportovní akce

7 551 3 150 4 505 8 020 1 890 11 680 36 796

    Ubytování, stravné 56 000 38 400 1 392 16 000 25 900 137 692
    Výrobní náklady - noviny 63 486 63 486
    Distribuce - noviny 56 527 56 527
    Ekonomické služby 108 938 108 938
    Právní služby 25 000 25 000
    Honoráře - noviny 23 185 23 185
    Ostatní služby 82 483 162 19 082 2 657 3 498 738 20 108 640
Osobní náklady celkem 1 197 835 450 427 309 634 285 441 118 017 95 035 134 853 85 191 95 780 47 766 2 819 977
    Mzdové náklady 688 388 269 270 141 942 171 010 49 088 24 535 54 030 46 512 30 185 27 530 1 502 490
    Zákonné pojištění 240 936 94 245 49 680 59 854 17 181 8 588 18 911 16 279 10 565 9 636 525 873
    Dohody o provedení práce 268 511 86 912 118 012 54 577 51 748 61 912 61 912 22 400 55 030 10 600 791 614
Daně a poplatky celkem 38 152 480 1 485 1 568 615 1 395 1 489 645 1 175 0 47 004
    Daň silniční 6 875 6 875
    Ostatní daně a poplatky 25 156 480 1 485 1 568 615 1395 1 489 645 1 175 34 008
    Pojištění 6 121 6 121
NÁKLADY CELKEM: 2 293 786 644 870 610 890 418 178 306 527 235 927 232 256 136 700 125 096 58 849 5 063 077
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B) Společenství 
Romů na Moravě 
Romano jekhetaniben 
pre morava:

IČ:   440 151 78
Adresa: Bratislavská 65a

  602 00 Brno

Telefon, fax: 545 246 674

E-mail:  srnm@srnm.cz

Web: www.srnm.cz

Společenství Romů na Moravě bylo 
založeno již v roce 1991 původně s jed
iným úmyslem: vytvořit v městech s velk
ou aglomerací Romů pobočky této or
ganizace, jako přirozeného partnera pro 
radnice těchto měst. Účelem bylo, aby 
řešení problémů soužití mezi Romy a os
tatními občany měst, které se již začaly 
objevovat, byly řešeny ve vzájemném 
dialogu dvou stran, nikoliv jednostranně 
a administrativně. To se ukázalo jako 
správné řešení, jehož význam postupem 
doby ještě narůstal. Postupně se aktivity 
SRNM vyvíjely třemi neoddělitelnými směry, 
které již byly popsány výše: práce s dětmi 
a mládeží, terénní práce, podpora kul
tury. V roce 2003 na činnost občanského 
sdružení navázala obecně prospěšná 
společnost a nyní se činnost sjednocuje 
opět pod hlavičku občanského sdružení. 

V roce 2008 občanské sdružení realizovalo 
dva projekty, Amare Roma 
- podporu KC v Moravkém 
Berouně (str. 39) a Mikrobus:
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Iniciativa Společenství EQUAL

Základním kamenem projektu Mikro
bus bylo zaměstnání sítě personálních 
poradců, kteří pomáhali dlouhodobě 
nezaměstnaným a tzv. nezaměstnatelným 
lidem s návratem na trh práce a zároveň 
vytvoření metodiky pro tuto činnost. Pro
jekt byl realizován v partnerství několika 
subjektů (hlavní partner: Drom, romské 
středisko, další partneři: SRNM, Liga Bruntál, 
Romano Jasnica). Pod SRNM byla zapoje
na města Hodonín, Šternberk, Frýdek-
Místek a Jeseník. 
Poradci spolupracovali, jak s klienty (oso-
bní asistence na úřadech, na pohovorech, 
zaškolování klientů (základy PC, telefon
ování, formulování životopisu), pracovně-
právní poradenství…), se zaměstnavateli 
(výběr vhodného pracovníka, včasné pod
chycení možných problémů na pracovišti, 
překonávání předsudků…), tak s místními 
úřady (spolupráce s klientem v rámci ak
tivizace, rekvalifikace…). 

Zároveň byli pracovníci 
v rámci projektu zaškolováni, 
tento kurz personálního po
radce byl následně akredi
tován. 

Lokalita Celkem 
klientů

Z toho uplatněni 
na trhu práce

%

Frýdek-Místek 51 24 47
Hodonín 71 41 58
Jeseník 50 12 24
Šternberk 41 17 41
Celkem 213 94 43

V průběhu realizace (leden 2006 - prosinec 2007) 
využilo služeb poradců všech účastnících 
se organizací 1016 osob, z nichž 243 se 
podařilo umístit, na 665 se zúčastnilo 
různých forem školení nebo zaškolení reali
zovaných i zprostředkovaných.
V lednu 2006 byla započata práce na 
realizaci projektu Mikrobus, SRNM se jako 
partner zapojilo v říjnu 2006, projekt byl 
ukončen v srpnu 2008. 
Projekt byl realizován v rámci Programu Iniciativy 
Společenství EQUAL a  financován Evropským sociálním 
fondem EU a státním rozpočtem ČR.
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Brno Šternberk Hodonín Frýdek M. Jesenicko M. Beroun CELKEM
Spotřební náklady celkem 6 233 29 426 0 1 428 0 18 772 55 859
    Spotřeba materiálu 2 010 530 1 428 18 772 22 740
    Spotřeba energie 4 223 28 896 33 119
Služby celkem 176 777 9 157 43 065 16 274 50 130 32 734 328 137
    Cestovné 20 964 2 523 2 340 2 559 976 4 877 34 239
    Spoje 21 977 6 634 15 325 6 615 14 684 65 235
    Nájmy 67 556 7 100 8 670 83 326
    Autodoprava, kult. a sport.akce 4 935 4 935
    Ubytov, stravné 22 860 22 860
    Ekonomické služby 17 100 17 100
    Ostatní služby 49 180 25 400 25 800 62 100 442
Osobní náklady celkem 324 701 125 499 105 296 88 838 78 201 3 500 726 035
    Mzdové náklady 240 519 92 962 77 997 65 806 52 001 529 285
    Zákonné pojištění 84 182 32 537 27 299 23 032 18 200 185 250
    Dohody o provedení práce 8 000 3 500 11 500
Daně a poplatky celkem 98 528 3 013 0 0 0 0 101 541
    Ostatní daně a poplatky 95 903 95 903
    Pojištění 2 625 3 013 5 638
NÁKLADY CELKEM: 606 239 167 095 148 361 106 540 128 331 55 006 1 211 572

výdaje o.s.



36příjmy o.s.
Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí, ESF ČR

1 572 736

EQUAL - Mikrobus 1 572 736

Olomoucký kraj 55 000

Amare Roma - M. Beroun 55 000

Ostatní příjmy 20 737
vlastní příjmy 1 957

dary soukromé 18 780
CELKEM KČ 1 648 473

c) NAše pobočky:
Bruntál

vedoucí centra Aurélie Balážová

Naším cílem je zaměřit se na děti, ukázat 
jim co všechno můžou dělat. Vyvolat 
v nich zájem o poznání, pocit patřičnosti, 
ukázat jim jiné perspektivy života, než znají 
ze svého okolí v kterém vyrůstají, ne svým 
přičiněním. Dát dětem možnost se projevit, 
ukázat co v nich je, nasadit jim vyšší cíle 
a umožnit jim zažít, že někam patří a jsou 
důležité. Chtěli bychom více zapojit do 
naší činnosti rodiče, kamarády, obyvatele 
Bruntálu, aby přispěli k rozšíření naší činnosti. 
Chtěli bychom snížit řevnivost mezi jednot-
livými rodinami a oslovit všechny skupiny 
bruntálských Romů i neromů.

Zúčastnili jsme se například následujících 
akcí:
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Tím, že se děti naučí respektovat určitý 
čas, termín, a mají povinnosti o věci, které 
jim svěříme, se učí a vychovávají.

Rokem 2008 končíme dvouleté období na
plánovaných cílů a je na čase připravovat 
nové směry. Nebuďme skromní a věřme, 
že i zdánlivě nemožné se dá dosáhnout při 
dostatečném úsilí a nasazení. 

Frýdek-Místek
vedoucí Šárka Vozňáková

Ve Frýdku jsme v roce 2008 provozovali ko
munitní centrum na ulici Míru, kam dochá
zely pravidelně zejména mladší děti. 
Probíhaly dva kroužky – kroužek vaření 
a výtvarný kroužek (tyto aktivity jsou pop
sány výše u projektů, ke kterým se vzta
hovaly), děti jezdily na výlety a poznáva
ly okolí, na podzim se pak 
přidalo také doučování. 

Reprezentační fotbalový turnaj Ostrava, 
předvánoční besídka pobočka Olomouc, Bene
ton módní přehlídka Opava, Miss Opava, Dětské 
modelky – Hana Kuncová – Opava, Amare čavore 
Krnov, Bača Bruntál, Jesenická škola Bruntál, Muze
jní noc Bruntál, Vánoce ve městě Bruntál, besídka 
Bruntál...

NAJDI SI SVéHO KONÍČKA...

Děti se zúčastňují doučování podle toho, 
jaký mají prospěch ve škole a podle toho 
co jim z učiva nejde. Pomáháme jim s úkoly, 
referáty, mají možný přístup na PC, posky
tujeme odborné poradenství. Výuka na 
PC je u dětí velmi oblíbená, mají možnost 
se seznámit s možnostmi práce a zábavy 
na PC atd. Děti, které rády malují i ty, které 
chtějí svým obrázkem něco říct, ale také 
holky, které si chtějí odpočinout z tanečního 
výkonu, chodí do výtvarky. V kroužku Hos-
podina probíhá vaření, pečení, šití, pletení, 
pro všechny co mají chuť se něco naučit. 
Děti se učí poznávat hudbu, ne jenom rom
skou ale všechny žánry. Kultura a hudba jsou 
krásné, tak proč je nepoznat co nejvíce.
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vedoucí Hana Vašková

Prioritou hodonínské pobočky byly terén-
ní programy, což jsou služby poskyto
vané především lidem sociálně slabým, 
nebo lidem, kteří vedou rizikový způsob 
života a nebo jsou tímto způsobem života 
ohrožováni. Nejvíce byla řešena otázka 
bydlení, splátkové kalendáře, užívání 
omamných látek a zaměstnání.

Až do září 2008 jsme tyto služby stejně jako 
všechny volnočasové aktivity (doučování, 
hudební, sportovní a turistický kroužek) 
poskytovali a prováděli v městských pros
torách, které jsme měli již třetím rokem 
pronajaty za běžné nájemné (bez úlevy) 
od města. V srpnu 2008 nám bylo oznáme
no, že nám město nájem vypovídá, a to 
i přesto, že jsme měli dohodu o nájmu na 
dobu neurčitou. Přes veškerá usilovná jed
nání se nepodařilo s paní místostarostkou 
dohodnout, aby pobočka mohla působit 

nadále ve stávajících pros
torách.  30.9.  jsme se museli 
za asistence Městské policie 
vystěhovat. Tato skutečnost 
velmi zkom plikovala naši dosavadní prá
ci. Klienti, ale i děti, byli zvyklí centrum 
navštěvovat pravidelně. Bezohlednost to
hoto činu narušila naše programy a velmi 
náročnou práci s dětmi, která bez jakéko
liv prodlevy trvala již třetím rokem.

Doučování jsme přesunuli k jedné klientce 
do bytu, kde se děti pravidelně scházely 
a doučovaly. Turistický a sportovní kroužek 
jsme omezili pouze na sportovní činnost na 
hřišti a vycházky po okolí. Hudební kroužek 
byl po dohodě s K-centrem drogově závis
lých přesunut do jejich centra prevence. 
Terénní práci jsme vykonávali pouze v teré
nu a písemné zakázky klientů jsme vyřizovali 
v místním infocentru. Tento náhradní režim 
jsme provozovali až do pro since, neboť 
přes veškerou možnou i nemožnou snahu 
jsme nemohli sehnat pro story, které by vy
hovovaly našim požadavkům. Od ledna 
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2009 jsme již přestěhováni v nových pros
torách, které nám vyhovují a život pobočky 
se opět vrací do normálu.

Moravský Beroun
Paní Somsiová, vedoucí pobočky Olo
mouc, se dozvěděla o potřebě práce 
s romskou komunitou z Moravského Be-
rouna a po pečlivém uvážení se za pod
pory svého soukromého i pracovního okolí 
pustila do práce. Výsledkem bylo otevření 
nové pobočky v budově místní školy. O celé 
situaci nám poví sama paní Somsiová:

„28.7. až 3.8.2008 se konal Letní tábor na 
Slunečné - Nová Ves. S dětmi jsem jela 
poprvé, vzájemně jsme se poznávali. 
1.9.2008  byla zahájena činnost v centru 
v ZŠ v Opavské ulici. V centru se v rámci 
činnosti řešilo převážně – neslušné chování, 
ohleduplnost vůči kamarádovi, hlučnost, 
přílišná docházka rodičů. Během měsíce 
nastalo zlepšení. Nyní se s dětmi pracuje 
daleko lépe. Oblíbené jsou kroužky hudeb

ní, taneční, kreslení, domácí úkoly – zde 
podotknu, že děti se nerady učí. Asi 12 dětí 
jeví zájem napsat úkol, diktát atd.

Ochota spolupráce ze strany dětí i rodičů 
– šití krojů, doprovod na akce kulturní 
i sportovní. Je velmi dobré, aby si rodiče 
uvědomovali, že mají s dětmi trávit čas 
a také jak ho tráví. Na sezeních s rodiči 
často hovoříme na témata – zaměstnání, 
rekvalifikace, děti, které vychází ze školy, 
aby se šly učit. Tady opět narážím nezájem, 
chtějí být na podpoře. Je velmi důležité 
soustavně pracovat i s rodiči. Zjistili jsme, 
že je mezi rodiči i dětmi velmi rozšířené 
kouření cigaret i marihuany.

Centrum je otevřeno pondělí až čtvrtek 13 
– 17, většinu času jsme tam dobrovolně, 
některé činnosti jsou zahrnuty v projek
tech. Nejsme zatím vybaveni PC, o které 
je velký zájem.

Netrestám děti zákazem 
přístupu do komunitního 
centra, zastávám názor, že 
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k dobrému chování motivujeme, tak že se 
mohou účastnit jednorázových akcí, jak  
např. Tábor, výlet, bazén, kulturní akce.

Nový Jičín 
V rámci projektu Naše rodina zde působila 
paní Naděžda Kačová, která vedla 
kroužek moderního tance Hip hop dance. 
Sbírají úspěchy na různých vystoupeních, 
vyhráli první místo v Hip hop battle.

Olomouc
vedoucí Jiřina Somsiová

V SRNM Olomouc se scházejí děti, mládež 
i dospělí z vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených lokalit Pavlovičky, 
Černá cesta, Nová ulice. Pracujeme jak 
v nízkoprahovém klubu, tak v poradně 
a v terénu s dospělými klienty, věk našich 
klientů je od 4 do 60 let. Děti i mládež 

jsou schopní pravidelně do 
našeho zařízení docházet a 
trávit zde svůj volný čas. Řada 
z nich navštěvuje centrum již 
několik let. Děti si vodí malé sourozence a 
ti pokračují v návštěvě i nadále.

Pracujeme s dětmi a mládeží v různých 
zájmových kroužcích, na doučování, 
pořádáme přednášky. Volnočasové ak
tivity jsou důležitým prostředkem v nava
zování kontaktu s cílovou skupinou a pro
to jim věnujeme dostatečnou pozornost. 
Máme slušně vybavené centrum - posilo-
vna, stolní tenis, hudební nástroje, televize, 
PC... Vyžadujeme od dětí cílevědomost, 
trpělivost, pravidelnost. Snažíme se motivo
vat ty, které mají dobrý prospěch k vyššímu 
vzdělání, pracovní činnosti, v přístupu ke 
svému životu. Bohužel ne vždy se to daří.

Velice si chválím projekt Naše rodina, kde 
mají rodiče s dětmi možno si hrát, chodit 
na bazén, kulturní akce, turistiku, fotba
lové turnaje, na vystoupení dětí. Je nutné 
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říct, že si rodiče mají uvědomit, že se musí 
svým dětem věnovat. 

Úspěchy v doučování jsou dobré, 
každoročně se nám daří umístit žáky na 
střední školy.

Děti mají talent, tančí v souboru od 2-9 let 
(Amare ternore), za rok 2006-8 byly vítězi 
ve své kategorii. Starší tanečnice obsadily 
v Olomouckém kraji 3. místo. Děti se re-
prezentují na festivalech, různých slavnos
tech, kde jsou zvány. Ročně mají kolem 
15-20 vystoupení.

Terénní práce - co považuji za důležité: 
Naši pracovníci pomohli řešit rodinám 
desítky ba stovky případů, kdy jim hrozilo 
vystěhování, pomohli najít zaměstnání, 
vypořádat se s exekucemi atd. Díky dětem 
se dostáváme snáz k rodičům.

Obecně lze říci, že v lokalitě je méně 
krádeží, záškoláctví, tím, že neustále dis
kutujeme s rodiči o důležitosti vzít práci, 
spousta maminek pracuje. Horší je problém 

se zaměstnáním mládeže.

Otevřeno máme každý všední den, od 
9 do 12 zde probíhá sociální poradenství, 
od 14 do 19 je otevřen klub.

Rýmařov 
vedoucí Martin Daňhel

Pobočka Rýmařov zahájila svoji činnost 
v roce 2005, ve které i nadále úspěšně 
pokračuje v lokalitě, v níž doposud žádná 
romská organizace nepracovala. 

Komunitní centrum pro romské i neromské 
děti a mládež zajišťuje každodenní provoz 
zaměřený především na volnočasové ak
tivity (hudební, taneční, výtvarný, sportovní 
kroužek, cykloturistický a rybářský kroužek, 
vyřezávání z překližky, doučování, PC 
kroužek). Tuto činnost zajišťují 4 komunitní 
pracovníci formou dohody 
o provedení práce. SRNM 
Rýmařov má 2 dobrovolné 
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mzdu, kteří pomáhají dospělým klientům.

Díky podpořeným projektům, které se 
navzájem doplňovaly měly děti a mládež  
zajištěnou pravidelnou, kvalitní nabídku 
volnočasových aktivit, došlo k  rozvoji  je-
jich dovedností a znalostí a předešlo se 
patologickým jevům jako je záškoláctví, 
drobná kriminalita, toxikománie a další. 
Jsem velice rád, že spolupracujeme se 
sociálním odborem v Rýmařově, pravi
delné přednášky zajišťuje Okresní policejní 
ředitelství v Bruntále, které je partnerem 
SRNM. Nyní také úzce spolupracujeme 
s probační a mediační službou.

Největší podporou byla poskytnutá finanční 
dotace z Moravskoslezského kraje, která 
zajistila pravidelný chod centra a nabídku 
volnočasových aktivit a díky podpoře se 
uskutečnil i letní tábor. Samozřejmě jsme 
velice rádi za poskytnuté dotace i z jiných 
sektorů. Vítáme každou finanční pomoc, 
která pomůže zajistit chod centra a vytvořit 

pro děti a mládež „místo“, 
kde se budou moci setkávat, 
vzdělávat se, vytvářet kolek
tiv, což se v roce 2008 po-
vedlo a pevně doufám, že i nadále bude 
komunitní centrum pro děti ze sociálně 
slabých rodin, především z řad romského 
etnika sklízet úspěchy, smích i radost dětí.

Akce, kterých jsme se zúčastnili:

- Rýmařov: sportovní hry, turistika, Den dětí, Týden 
jazyků: návštěva zahraniční studentky z Drážďan, 
Auqacentrum, sáňkování, bobování

- Olomouc: Taneční soubor Olomouc, návštěva 
romského festivalu Romani gili, návštěva muzea, 
plavecký stadion, památky Olomouce, Romská 
pouť na Sv. Kopečku

- dále např. Ostrava ZOO, turistický výlet a poznávání 
přírody v Harrachově, Karlově Studánce
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Šternberk
vedoucí Jan Gábor, Jaroslav Gábor, Vilém Král

Vzhledem k přetrvávajícím nepokojům 
v řadách šternberských Romů, které 
přerostly i ve spory o využívání komunitního 
centra, jenž je ve vlastnictví občanského 
sdružení, předseda občanského sdružení 
ing. Karel Holomek svolal ve spolupráci 
s místní samosprávou setkání romských 
občanů. Na tomto setkání, které se kona
lo 6.11.2008 byl zúčastněnými zvolen nový 
předseda šternberské pobočky JUDr. 
Vilém Král, který nepřísluší, na rozdíl od 
předchozího předsedy, ani k jedné skupině 
obyvatel, které mají vzájemné spory.

Aktivity v centru probíhaly, jednalo se 
o kroužky např. vaření, výtvarný kroužek, 
sportovní kroužek, tyto jsou popsány výše 
u jednotlivých projektů (str. 6, 11).

Velká Kraš - jesenicko
vedoucí Jitka Zdražilová

Na podzim roku 2008 jsme otevřeli nové ko
munitní centrum ve Velké Kraši. Probíhaly 
kroužky sportovní, výtvarný, cyklisticko turi
stický a doučování, každý dvakrát týdně. 
Činnosti v kroužku jsou přizpůsobeny vlak
ovému spojení z okolních obcí. Volnočasové 
aktivity jsou podporovány z projektů: Am
ari familja - Naše rodina, Rozumím tomu!, 
MŠMT (více viz str. 8, 10, 19).

Dále pokračovala na Jesenicku teré
nní práce, práce personalistů a práce 
v sociálně rehabilitační dílně.

Znojmo
Ve Znojmě probíhal taneční a fotba
lový kroužek. Děti pod vedením Alžběty 
Janíčkové se scházely dvakrát 
týdně. Vedoucí kroužku pro 
děti připravila i Vánoční 
a Mikulášskou besídku.
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