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Společenství Romů 
na Moravě, o.p.s.

Kontakt
IČ: 269 08 000
Bratislavská 65a
602 00 Brno

Tel.+Fax: 545 246 674
Mail: srnm@srnm.cz
Web: www.srnm.cz

Registrace
Oddíl O, vložka 216 Obchodního rejstříku, rejs-
tříkový soud v Brně, registrována 11.11.2003

Stautární orgány
Správní rada

Zoltán Somsi
Jan Gábor /do listopadu 2009/
Hana Vašková
Jana Horváthová
Martin Daňhel
Michal Kročil

Dozorčí rada
Zuzana Koblásová
Roman Růžička

ředitelka
Ing. Zuzana Holomková

Pozn.: Obecně prospěšná společnost ukončila svou 
činnost v roce 2009 posledním realizovaným projektem, 
nyní se již všechny aktivity SRNM sjednotily a převedly 
pod hlavičku občanského sdružení.
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Rozumím tomu!

Nadace rozvoje občanské společnosti, 
Transition Facility 2006, EU

V Brně byl projekt realizován prostřednictvím 
doučování přímo v romských rodinách a to 
zejména v těch,  ve kterých mají rodiče velmi 
nízké vzdělání a nejsou schopni zajistit běžnou 
školní přípravu svých dětí. Doučování v rodi-
nách zajišťovali studenti Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, se kterou naše 
organizace spolupracuje. Prostřednictvím 
terénního pracovníka byl student uveden do 
romské rodiny, která byla již dříve nakontakto-
vána, s projektem seznámena a má o doučo-
vání zájem. 
Studenti do rodiny docházeli alespoň dvakrát týdně, 
vždy to však  záleželo na potřebách dítěte a momen-
tální situaci (v průměru 20 hodin měsíčně). Doučování 
v romské rodině resp. docházení neromského studenta 
do romské rodiny má význam nejen v oblasti vzdělávání 
dítěte, informovanosti rodičů, ale také význam spole-
čenský a integrační. Časté návštěvy „bílých studentů-
vysokoškoláků“ v romských rodinách, které jsou typické 
svojí segregací a marginalizací, způsobují jakési přijetí 
do vlastní společnosti, mezi studentem a romskou rodi-
nou dochází k navázání blízkých vztahů a vysokoškolský 

student tak může nepřímo, prostřednictvím svého cho-
vání, působit zcela přirozeně na hodnotový žebříček 
romských dětí i jejich rodičů, ovlivňovat jejich názory a 
přístupy k majoritě, ke vzdělání, k volnočasovým krouž-
kům a k dalším věcem, které jsou pro neromské občany 
zcela běžné, samozřejmé, ale tolik vzdálené romským 
rodičům. Student, který je kladně přijat rodinou  se tak 
stává partnerem a člověkem, který je schopen uká-
zat Romům cestu z jejich komunity a představit nejen 
dětem ale především jejich rodičům vzdělání a studium 
jako cestu ke společenskému uznání a respektování. 
Studentům byla během realizace projektu podávána 
metodická podpora formou vzájemných konzultací, 
společných setkávání  a možností zapůjčení didaktic-
kých pomůcek (pracovní listy, tabulky,…).

Projektu se zúčastnilo celkem 32 dětí z lokalit 
Brno – sever, Brno – střed, Husovice, Zábrdovi-
ce, jednalo se o studenty 1.-8. ročníku ZŠ.
Doučování v rodinách hodnotíme jako úspěšné, 
problémy nastaly pouze na přelomu roku (2008 
a 2009), kdy studentům končil semestr a někteří 
se rozhodli z různých důvodů (náročnější další 
semestr, studijní odjezd do zahraničí, apod.) v 
práci nepokračovat a dětem byli vybíráni noví 
doučovatelé. S žádným z dětí však spolupráce 
ukončena z tohoto důvodu nebyla, vše se 
podařilo vyřešit. Velmi se osvědčila práce 
terénního pracovníka (původní označení v 
projektu, nepřesné, jeho práce spočívala 
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zejména v koordinování doučovatelů, 
jejich kontrole a kontrole přímo v rodinách 
doučovaných dětí).
V pobočkách Hodonín, Olomouc, Šternberk, 
Velká Kraš, Rýmařov, Frýdek-Místek a Bruntál 
probíhalo doučování dvakrát týdně formou 
kroužku. Byly využity prostory komunitních 
center nebo pronajaté prostory v místech, 
kam jsou děti zvyklé docházet. Byly osloveny 
zejména děti, které navštěvují centra pravidel-
ně. Zúčastnilo se celkem 72 romských dětí a 
mládeže ze sociálně segregovaných lokalit v 
rozmezí 1. ročník ZŠ až 2. ročník SŠ.
Ve většině poboček probíhalo doučování bezproblémo-
vě, děti z velké většiny měly zájem o doučování samy, 
některé byly doučovány na popud svých rodičů. V 
pobočkách Šternberk a Frýdek-Místek bylo doučování 
z důvodu ukončení spolupráce s dosavadním zaměst-
nancem pobočky přerušeno, ve Šternberku se poda-
řilo po krátké pauze s novým personálem obnovit. Bylo 
dosaženo zlepšení vztahu dětí a rodičů ke škole, zlepšil 
se jejich průměrný prospěch, zejména v doučovaných 
předmětech, ale i obecně ve všech předmětech (prů-
měrný celkový o pětinu, doučované o půl stupně), žáci, 
kteří se hlásili na střední školy či střední odborná učiliště 
byli přijati. Zvýšila se hodnota vzdělání u romských rodičů, 
sami projevovali o doučování dětí velký zájem a své děti 
do doučování posílali. Žádné z doučovaných dětí neby-
lo přeřazeno z důvodu prospěchu do speciální třídy. Děti 

se zlepšily v českém jazyce a prohloubily svou počítačo-
vou gramotnost. 

Všechny tyto výsledky odpovídají naplnění cel-
kového cíle projektu – pomoci při plnění běž-
ných školních povinností a příprava na střední 
školy prostřednictvím doučování v rodinách 
nebo v komunitních centrech.
- své známky v doučovaných předmětech 
si 69 dětí zlepšilo a 7 zhoršilo
- průměrná známka z doučovaných před-
mětů se zlepšila o půl stupně a průměrná 
známka všech předmětů se zlepšila o pětinu 
(0,2) stupně
- známku z českého jazyka si zhoršilo pět 
dětí, zlepšilo 44 dětí
- do celkového průměru nebyly započítá-
vány předměty výtvarná výchova, hudební 
výchova, tělesná výchova, pracovní výchova 
(apod. ekvivalenty), protože z praxe je zná-
mo, že v těchto předmětech se dávají obec-
ně dobré známky a většinou se na konci roku i 
„dvojkařům“ nakonec dá jednička.
- z celkového počtu 104 dětí si průměr zlep-
šilo 76 dětí (cca 80%).



strana6        www.srnm.czstrana6        www.srnm.cz

www.srnm.cz            strana7Finanční VÝkazy o.p.s.
Příjmy

Přehled finančních darů
Zdra• žilová Jitka - Jeseník  21 055
Kročil Michal - Brno     9 995• 
Havlíček Roman - Brno     8 445• 
Vejplachová Jana - Brno    6 400• 
Holomek Karel - Brno     5 400• 
Koblásová Zuzana - Brno    4 033• 
Balážiková Věra - Rýmařov    3 780• 
Holomková Zuzana - Brno    3 700• 
Balážová Aurélie - Bruntál    3 690• 
Pospíšilová Lucie - Bruntál    3 690• 
Švidrnochová Kateřina - Brno    2 000• 
Svobodová Kamila - Jeseník    1 200• 
Somsiová Jiřina - Olomouc    1 000• 
Šandorová Anastázie - Olomouc      100• 
Firma Audit Brno dar      5 000• 

Firma Campa Net a.s. -  poskytnuto na opravy povod-• 
ňových škod u klientů 210 000 Kč (z toho v roce 2009 
využito 161 675, zbytek převeden do 2010.)
Sendvič – účastníci týmové internetové hry -  6 360 • 

VÝdaje
NROS Rozumím tomu! -  z roku 2008 891 901
Uřady práce aktivní politika zaměstnanosti 69 825
Vlastní příjmy 144 560
Dary soukromé 80 848
Dary firem 166 675
CELKEM 1 353 809

Spotřební náklady celkem 161 675

    Spotřeba materiálu 69 003

    Spotřeba energie 92 672

Služby celkem 434 698

    Cestovné 20 213

    Spoje 81 852

    Nájmy 184 156

    Opravy majetku 19 295

    Stavební práce 57 583

    Ekonomické služby 64 200

    Ostatní služby 7 399

Osobní náklady celkem 733 003

    Mzdové náklady 291 880

    Zákonné pojištění 85 028

    Dohody o provedení práce 356 095

Daně a poplatky celkem 24 725

    Ostatní daně a poplatky 24 725

CELKEM: 1 354 101
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Rozvaha
Aktiva číslo 

řádku

Stav k prvnímu 

dni úč. období

Stav k 

poslednímu 

dni úč. obd.

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 453 444

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 453 444
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -453 -444

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 -453 -444
B. Krátkodobý majetek celkem 42 1 323 292

B. II. Pohledávky celkem 52 970 10
B. II. 1. Odběratelé 53 22 10
B. II. 5. Ostatní pohledávky 57 948 0

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 353 67
B. III. 1. Pokladna 73 70 57
B. III. 3. Účty v bankách 75 283 10

B. IV. Jiná aktiva celkem 81 0 215
B. IV. 2. Příjmy příštích období 83 0 215

AKTIVA CELKEM 86 1 323 292
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Pasiva číslo 

řádku
Stav k prvnímu 
dni úč. období

Stav k 
poslednímu 
dni úč.obd.

A. Vlastní zdroje celkem 86 -640 -622
A. I. Jmění celkem 87 0 0
A. II.   Výsledek hospodaření celkem 91 -547 -529

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 92 0 18
A. II. 3.   Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 -640 -640

B.  Cizí zdroje celkem 95 1 963 914
B. II.  Dlouhodobé závazky celkem 98 2 0

B. II. 5. Dohadné směnky k úhradě 102 2 0
B. III.   Krátkodobé závazky celkem 106 1 285 866

B. III. 1.  Dodavatelé 107 43 37
B. III. 3.    Přijaté zálohy 109 29 1
B. III. 4. Ostatní závazky 110 3 0
B. III. 5. Zaměstnanci 111 394 234
B. III. 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdrav. pojištení 113 57 0
B. III. 8.  Daň z příjmu 114 560 450
B. III. 9.  Ostatní přímé daně 115 61 14
B. III. 12.  Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 26 -11
B. III. 17.  Jiné závazky 123 112 141

B. IV.  Jiná pasiva celkem 130 676 48
B. IV. 2.   Výnosy príštích období 132 676 48

PASIVA CELKEM  134 1 323 292
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V
Ý
ka
z 
zi
sk
ů 
a 
zt
rá
t hlavní činnost hospodářská činnost celkem

A. I. Spotřebované nákupy celkem 2 132 30 162
A. I. 1. Spotřeba materiálu 3 68 1 69
A. I. 2. Spotřeba energie 4 64 29 93

A. II. Služby celkem 7 386 28 414
A. II. 5. Opravy a udržování 8 19 0 19
A. II. 6. Cestovné 9 20 0 20
A. II. 8. Ostatní služby 11 347 28 375

A. III. Osobní náklady celkem 12 733 0 733
A. III. 9.  Mzdové náklady 13 648 0 648
A. III. 10.  Zákonné sociální pojištění 14 86 0 86
A. III. 13. Ostaní sociální náklady 17 -1 0 -1

A. IV. Daně a poplatky celkem 18 1 0 1
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky 21 1 0 1

A. V. Ostatní náklady celkem 22 24 0 24
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 24 7 0 7
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 30 17 0 17

A. VIII. Daň z příjmů celkem 41 3 0 3
A. VII. 33. Dodateční odvody daně z příjmů 42 3 0 3

Náklady celkem 43 1279 58 1337
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 0 143 143

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 47 0 143 143
B. IV. Ostatní výnosy celkem 59 2 0 2

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 66 2 0 2
B. VI. Přijaté příspěvky celkem 75 248 0 248

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 248 0 248
B. VII. Provozní dotace celkem 79 962 0 962

B. VII. 29. Provozní dotace 80 962 0 962
Výnosy celkem 81 1212 143 1355
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 -67 85 18
D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 -67 85 18
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Společenství Romů 
na Moravě 
Romano Jekhetaniben pre Morava

Kontakt
IČ 440 151 78
Bratislavská 65a
602 00 Brno

Tel.+Fax: 545 246 674
Mail: srnm@srnm.cz
Web: www.srnm.cz

Registrace
VSC/1-8238/91-R Ministerstvo vnitra ČR, regis-
trováno 15.12.1991

Statutární orgány
Předseda

Karel Holomek

Rada
Karel Holomek
Hana Vašková
Vilém Král
Jiřina Somsiová
Martin Daňhel
Rudolf Dubovan
Zuzana Koblásová
Jana Vejplachová
Roman Růžička

VÝkonná ředitelka
Jana Vejplachová
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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.

Projekty
Terénní práce v Olomouckém kraji

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Terénní sociální práce podpořená MPSV byla 
v Olomouckém kraji poskytována v několika 
lokalitách na jesenicku a to především Kobylé 
nad Vidnávkou a Velkých Kuněticích. Během 
roku 2009 se zde podařilo zlepšit hygienické a 
sociální podmínky obyvatel vyloučených loka-
lit, ve spolupráci s terénními pracovníky si kli-
enti postupně opravují a udržují domy, v nichž 
bydlí. Klienti se také zapojují do aktivizač-
ních programů a snaží se ve spolupráci s TSP 

svoji komplikovanou životní situaci řešit, což se 
mnohdy daří, neboť došlo k prohloubení vzá-
jemné spolupráce. 

Terénní práce v Jihomoravském kraji
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tato služba patří k pilířům naší činnosti. Jako v 
minulých letech, pracovali TSP v lokalitě Brno 
Střed a Brno Sever, zejména pak v ulicích Cejl, 
Bratislavská, Francouzská, Vranovská a dále 
směrem do Husovic. Dále pak v městských 
částech Líšeň, Židenice, Slatina a Královo Pole. 
Kromě Brna fungovalo ještě regionální praco-
viště terénních pracovníků v Hodoníně – zde se 
jednalo zejména o klienty z ulic Janáčkova a 
Pravoslava Veselého ale i z okolních obcí. K nej-
častějším zakázkám ze strany klientů pak patřily 

Rok 2010 Počet  klientů
Děti do 18 let 319

Ženy 181
Muži 154
Neuspokojené zakázky 0
Celkový počet zakázek 1 139
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otázky ekonomického charakteru: nedostatek 
financí a s ním spojené problémy s bydlením, 
dále pak nezaměstnanost, zadluženost, závis-
lost na sociálních dávkách a exekuce. 

Amari familija - Naše rodina
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor Rodiny

- Frýdek-Místek: sportovně-výtvarný kroužek:
Dvakrát týdně probíhal ve Frýdeckém centru kroužek, 
zabezpečující základní zájmové aktivity zejména pro 
mladší děti. Náplní jsou venkovní i vnitřní aktivity, např. 
vycházky spojené s hraním sportovních i naučných her, 
či různé výtvarné a další rukodělné činnosti provozo-
vané v klubu. Po třech měsících byl kroužek ukončen, 
neboť jako jediná aktivita našeho sdružení v tomto roce 
ve Frýdku nenaplňovala podmínky dané městem pro 
provoz klubu (celotýdenní a celodenní provoz) a smlou-
va i další činnost byla po dohodě obou stran pozasta-
vena.

- Bruntál: taneční kroužek:
Bruntálský taneční soubor s názvem Gipsy princess fun-
guje pod vedením Aurelie Balážové již několik let. Schá-
zejí se dvakrát týdně v místním Domě dětí a mládeže. 
Tanečních tréninků se účastní 16 dětí a 8 dospělých. 
Zaměřují se na výuku tanečních sestav moderního i tra-
dičního tance – hlavně hip hopu a čardáše.

- Olomouc: hudebně-taneční kroužek:
Olomoučtí nacvičují v tanečním kroužku zejména tra-
diční romské tance – čardáše maďarské, slovenské, ale i 
např. latinsko-americké tance (samba). V průběhu roku 
byli pozváni na několik vystoupení (např. výročí založení 
charity nebo Romská pouť na Sv. Kopeček u Olomou-
ce). Nacvičují u hudby reprodukované i společně s 
hudebním kroužkem u hudby živé. Místní děti a dospělí 
se pravidelně scházeli a cvičili na hudební nástroje i ve 
zpěvu tradiční romské písně.

- Olomouc: hip hop:
Odděleně probíhá kroužek moderních tanců – hip hop. 
Některé z dětí jsou stejné, co navštěvují i kroužek tradič-
ních tanců. 

- Olomouc: výtvarný kroužek:
Jednou týdně se v Olomouckém centru organizovala 
výtvarná dílna pro malé i velké. Aktivit se účastnily pře-
vážně děti, témata a formy byly vybírány dle aktuálního 
ročního období a s ním spojených svátků.

- Olomouc: angličtina:
Pro zájemnce probíhalo doučování anglického jazyka, 

Rok 2010 Počet  klientů
Děti do 18 let 73

Ženy 425

Muži 201
Neuspokojené zakázky 8

Celkový počet zakázek 2 431
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- Rýmařov: sportovní kroužek:
Ve sportovním kroužku se trénovaly zejména kolektivní 
hry (fotbal, vybíjená), pořádaly se turnaje pro malé i pro 
velké, při nepřízni počasí se cvičilo v klubovně. V rámci 
tohoto kroužku se mohli účastníci dozvědět také něco o 
zdravovědě, první pomoci a zdravém cvičení.

- Rýmařov: hudební kroužek:
Po ukončení činnosti ve Frýdku byla navýšena činnost 
v pobočce Rýmařov, kde probíhaly hudební a taneční 
kurzy, zaměřené na tradiční romskou hudbu.

- Hodonín: sportovní kroužek:
Aktivity se zaměřovaly na sportovní a turistické aktivity. 
Děti i dospělí trénovali fotbal, v němž pořádali i turnaje. 
Organizovaly se návštěvy plaveckého bazénu, běhání 

na místním stadionu a utkání házené. V rámci turistiky 
byly realizovány výlety do blízkého okolí za památkami 
přírodními i kulturně-historickými.

- Šternberk: sportovní kroužek:
Ve Šternberku proběhla na přelomu kalendářního roku 
obměna vedení pobočky. Pod novým vedením se zde 
rozběhl i zbrusu nový kroužek – aerobic. Hodiny navště-
vovaly zejména ženy a dívky.

- Moravský Beroun: taneční kroužek:
Aktivity v Moravském Berouně se rozjížděly jako nový 
kroužek. Jedná se o velice problematickou lokalitu, 
ve které začaly pomáhající organizace působit až v 
loňském roce. Po dohodě s dalším sdružením a vlast-
níkem objektu – místní základní školou jsme usoudili, že 
by bylo lepší, kdyby se aktivity jednotlivých organizací 
nekřížily a lektoři byli přesunuti do obce Pěnčín taktéž 

...den otevřených dveří Rýmařov
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blízké pobočce Olomouc, odkud také původně nápad 
implementovat služby do Berouna vzešel.

- Pěnčín: hudebně-taneční kroužek:

Přesunutí aktivit do neopatřené obce, aparatura i zku-
šenosti s vedením kolektivu z pobočky Olomouc.

- Velká Kraš: sportovní kroužek:

Do komunitního centra v Kraši se sjíždějí děti z širšího 
okolí, zahrnuty jsou také obce Kobylá nad Vidnavkou, 
Velké Kůnětice, Bernartice. Je zde kladen velký důraz 
na práci s velkorodinami Gogovců a Beňáků v Kobylé 
nad Vidnavkou, kterým je za pomoci našich pracovníků 
zvyšován standard bydlení a tím i zlepšovány celkové 
podmínky života rodin a jejich vztah k sobě navzájem i 
k okolí. Kroužek samotný se pak zaměřoval na turistiku, 
cykloturistiku, probírala se pravidla silničního provozu a 
první pomoci.

Provoz komunitních center: 

Vedoucí center se starali o jejich běžný provoz, zajišťova-
li jednorázové akce (výlety, turnaje, besídky...), dohlíželi 
na dodržování hygienických podmínek v klubových 
prostorách, poskytovali základní poradenství. Děti byly 
motivovány k účasti na hudebních a tanečních sou-
těžích a byla jim domlouvána vystoupení, aby se o nich 
co nejvíce vědělo.

Využití volného času dětí
Jihomoravský kraj, Národnostní menšiny

Výlet Vyškov, 30.7.2009
Počet dětí: 13
Brněnské děti se zúčastnily poznávacího výletu do Vyš-
kovské ZOO a Dinoparku, spojeného s koupáním v míst-
ním akvaparku.

Výlet Brno, 22.11.2009
Počet dětí: 6
Skupinka hodonínských dětí vyrazila za poznáním nezná-
mých kultur do Brna na Špilberk na výstavu s výstižným 
názvem Poklad Inků. Prohlédli si výstavu o zaniklé civili-
zaci i brněnský hrad.

Výlet Olomouc, 15.8.2009
Počet dětí: 10
Hodonínské děti, které cvičí v místním hudebním krouž-
ku, se v jenom z posledních teplých dnů podívaly do 
Olomouce, kde je čekalo vystoupení na festivalu rom-
ské hudby Romani Gili pořádaném paní Somsiovou z 
olomoucké pobočky SRNM. Deset malých zpěváků a 
tanečníků předvedlo příjemné pásmo romských klasic-
kých i moderních písniček. 

– Street Sounds
Soutěž probíhala od května do října, zúčastnilo se cel-
kem 10 hudebních a tanečních těles z jihomoravského 
kraje. Více informací naleznete níže a na webových 
stránkách soutěže www.street-sounds.cz.
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– Letní dětský tábor Hodonín, 10. - 17.8.2009
Počet dětí: 16
Děti, se kterými je v rámci celého roku aktivně praco-
váno dostaly možnost účasti na letním táboře. Tábor 
proběhl v místě nedalekém Hodonínu, aby se ušetři-
ly časové a zejména finanční výdaje na cestovné, v 
rekreačním středisku Dopravák u Buchlovic. Děti se 
tedy během pobytu podívaly i do blízkého zámku 
Buchlovice. Mimo to je čekala řada soutěží (např. 
v plavání, o nejlepší masku, různé míčové hry, celo-
táborovka, orientační běh v terénu s vědomostními 
stanovišti, při horším počasí stolní hry...). Děti získaly 
nové dovednosti, procvičily se ve sportu i ve zpěvu, 
zvýšily samostatnost pro vykonávání hygienických 
návyků a odvezly si spoustu zážitků a nových kama-
rádství.

– Mezinárodní den Romů
V roce 2009 jsme opět byli spolupořádající organizací 
oslav mezinárodního dne Romů, akce proběhla 8. dub-
na v tradičním duchu (vázání stužek na strom toleran-
ce ve farní zahradě, průvod městem kořeněný několika 
vystoupeními a akce před Galerií Vaňkovka stávající se 
z pódiových vystoupení umělců, osobností a dětských 
souborů a ochutnávky romských jídel), zúčastnilo se 
několik stovek lidí.

– Den dětí
Oslavy dne dětí proběhly v Hodoníně, děti si užily zábav-
né odpoledne plné her a soutěží, namalovaly si obrázky 
a dostaly památeční diplomy.

– Mikulášská besídka
Dne 5.10.2009 uspořádalo SRNM v Hodoníně mikuláš-
skou besídku. Na besídku přišlo 47 dětí a asi 32 rodičů. 

...Mikulášská besídka Hodonín
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Besídka se pořádala v Rockbaru Mardan. Prostory roc-
kbaru k této příležitosti zapůjčil Miroslav Daniel (majitel). 
Besídka probíhala od půl páté do sedmi hodin večer. 
Děti dostávaly balíčky, a navíc ještě sladkou odměnu 
za soutěže: nejlepší zpěvák a nejlepší tanečník. 

– Celoroční podpora KC Hodonín
V hodonínském centru se schází pravidelně děti a mládež 
za účelem aktiního trávení volného času. Mohou zde nav-
štěvovat výtvarný, hudební či sportovně-turistický kroužek, 
doučování a dostane se jim i základního poradenství 
ohledně problémů, co je trápí. Za odměnu za dobré cho-
vání se pak mohou účastnit jednorázových akcí.  

Turnaj, 17.7.2009
Počet účastníků: 55  
Dne 17.7.2009 proběhl v Hodoníně na hřišti v Rybářích 
turnaj v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 5 mužstev 
mladších žáků a 6 mužstev juniorům a starších žáků. Ten-
tokrát mezi sebou nesoupeřily školy ani pobočky SRNM, 
jak tomu bylo v minulých letech, ale mužstva z různých 
městských částí Hodonína, a to Nesyt, Pánov, Bažant-
nice 2, Bažantnice 3, Jižní město, Větrná hůrka, Park 
Mírák, Mikulčice a Rybáře. Turnaje se zúčastnilo celkem 
11 týmu. Z mužstev mladších žáků vyhrálo mužstvo Mikul-
čice, z Juniorů a starších žáků mužstvo Nesyt.

Saňař Cup, 3.7.2009 
Počet dětí: 8
Skupinka fotbalistů se zúčastnila 18. ročníku turnaje v 
Sokolnicích u Brna. Sice si vítězství neodnesli, ale hřál je 
pocit, že pro vítězství udělali, co mohli.

Celkové shrnutí projektu:
Projekt proběhl podle našich představ, děti z 
Hodonína i z Brna se podívaly na naučné výlety 
a zajímavá kulturní vystoupení, samy se zapoji-
ly do spousty soutěží, čímž se v nich upevňu-
je smysl pro cílevědomost a zodpovědnost za 
vlastní jednání. Projekt se zaměřuje na ty děti, 
se kterými se kontinuálně pracuje. Účast na 
akcích je podmíněna dodržováním pravidel 
během roku a děti tak nemají výlety takzvaně 
zadarmo, ale za odměnu (i když některé akce 
vyžadují i menší finanční spoluúčast dětí). Pod-
pora podnikání jednorázových akcí pro děti a 
mládež ze sociálně slabé romské vrstvy oby-
vatel Jihomoravského kraje je velice dobrou 
investicí do budoucnosti. Děti se dostanou 
na místa, na která by se bez pomoci SRNM za 
podpory JMK nikdy nedostaly. Tyto akce proh-
lubují znalosti dětí v různých oblastech a zvyšu-
jí jejich celkové povědomí o společnosti, ve 
které žijí. Zprostředkované zkušenosti ze školy 
nejsou vše a účast na těchto akcích poskytu-
jících dětem zkušenosti vlastní je tedy i v tomto 
smyslu nenahraditelná. Fotografie z akcí jsou 
uveřejněné na stránkách srnm.cz a zprávy z 
některých akcí proběhly i tiskem.
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Stop zewling
Magistrát města Brna, Prevence kriminality

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí o 
probíhajících aktivitách mezi cílovou skupinou, 
kterou byly zejména děti a mládež z brněn-
ských vyloučených lokalit. 
Z projektu byly vytištěny informační letáčky, obsahující 
informace o aktivitách SRNM a o soutěži Street Sounds. 
Bylo vytištěno celkem 1500 letáků o velikosti A4. Tento 
leták byl distribuován za pomocí terénních pracovní-
ků klientům, dětem klientů, do škol v lokalitě, na úřady 
apod. 

Současně byly potištěny reklamní předměty, 
které posloužily jako reklama na soutěž Street 
Sounds, vítězové dostali větší množství těchto 

upomínkových předmětů, ostatní účastníci si 
pak mohli tyto odměny vyzvednout v kance-
lářích SRNM. 
Dle účasti v soutěži i celkové návštěvnosti 
stránek můžeme pokládat reklamu v Brně za 
přínosnou, neboť se potvrdilo navýšení stran 
brněnských účastníků soutěže. Výsledky toho-
to statistického průzkumu jsou následující: V 
roce 2008 byli jen 4 brněnští účastníci, v roce 
2009 jich bylo již 10, což v optice faktu, že se 
celkově přihlásilo méně kapel, odpovídá ná-
růstu z 20% na 72% účasti brněnských dětí.
Celkově se zvýšila návštěvnost stránek na téměř dvoj-
násobek proti roku 2008, a to i přesto, že jsme v měsíci 
srpnu měli výpadek v podobě zavirování stránek, které 

...Django Fest
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v té době nebyly přístupné. Celkový průměr naskočil 
opět v měsíci říjnu, kdy byla informační kampaň v plném 
proudu, stránky zaznamenaly v tomto měsíci rekordních 
63334 hitů (celkem za 2008 bylo asi 250 tisíc hitů).

Django fest - 8. ročník
Magistrát města Brna

Ministerstvo kultury

Rozmanitý program přilákal 14.11.09 do 
brněnského klubu Fléda více jak 400 hudebních 
nadšenců.
Cílem festivalu je představit publiku 
nejrozmanitější hudební počiny world music 
scény, otevřít mu nové hudební obzory a 
svým výběrem potěšit každého milovníka 
hudby a tance. A skrze hudbu také přiblížit 
různé kultury a národy, napomoci integraci 
a podpořit multikulturalismus. Letos se to 
podařilo na výbornou. Na hlavním menu této 
hudební hostiny byly rytmy Orientu kořeněné 
elektronikou, klasická hudba v moderní 
omáčce a peprné funky s taneční a divadelní 
performance.
Festival již druhým rokem pokračuje v myšlence podpo-
řit mladé hudební talenty a svou první část programu 
zasvětil výhercům soutěže Street Sounds. Moderátorka 

Šarlota Filová uvítala na podiu jako první vítěze kate-
gorie Tradiční romská hudba, skupinu Bongáči půso-
bící pod ZŠ Křenová, Brno. Po prvních tónech těchto 
mladých kluků už publikum vesele hopsalo a výkřiky 
uznání kapelu podporovalo. Zanedlouho parket ovlá-
dl breakdance a hip hopová trojice Dežavu. Vítězové 
kategorie Hip hop překvapili čistou improvizací do při-
praveného hip hopového mixu, doplněnou beatbo-
xem a tanečním battlem. Následovala skupina Funky 
day zastupující kategorii Jazz a funky (její vítězové se z 
časových důvodů nemohli na festival dostavit). I přesto 
Funky day důstojně reprezentovali svůj název i danou 
kategorii. Třešničkou na dortu přehlídky Street Sounds 
bylo taneční vystoupení Dance The Yard s promyšle-
nou choreografií, profesionálním breakdance a electric 
boogie. Každému z vítězů byly předány ceny z rukou 
odborné poroty soutěže, etnomuzikoložky Zuzany Jurko-
vé a hudebníka Petra Kotiše. Ačkoliv se jednalo o pro-
gram věnovaný začínajícím hudebníkům, publikum je 
svými aplausy, tancem a zpěvem hostilo jako ty největ-
ší profesionály. Mezitím v předsálí roztáčel své vinyly Dj 
Click Joe, který doplňoval už tak hudebně nabitý večer 
mixy nu jazzu a funku.

Energii z rozjařených návštěvníků festivalu využila for-
mace Al-Yaman, která odstartovala hlavní program 
festivalu. Zpěvačka Ashwaq z Jemenu ovládla podium 
nejen orientálními tanci, ale zejména svým uhrančivým 
zpěvem s vůní dalekého Orientu. Ashwaq neváhala při-
zvat na podium i malé tanečníky z publika, kteří si svou 
odvahou a tanečními kreacemi získali zaplněnou Flédu. 
Zazněly písně jak z debutového alba Hurriya, tak novin-
ky z připravovaného alba.
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tronickém hávu nastoupil na podium vrchol večera – 
Cigánski diabli. Kritiky opěvovaný orchestr ze Sloven-
ska, složený z těch nejlepších romských hudebníků sbírá 
ocenění a uznání po celém světě. Přestože první polo-
vina vystoupení byla narušena špatným zvukem, tech-
nické nedostatky přebila virtuozita tohoto jedinečného 
seskupení. Jeho síla tkví především v osobitém aranžmá 
tradičních romských písní či jazzových standardů, kte-
ré jim dodává nové rozměry. Jazzová klasika Josepha 
Kosmy Autumn Leaves, tradiční cigánský čardáš, židov-
ský klezmer a další hudební lahůdky uspokojily i toho nej-
náročnějšího posluchače.
Klasiku založenou na cimbálu, violoncellu či klarinetu 
vystřídalo nefalšované cigánské funky. Brněnští mladí 
muzikanti Make It Funky s výraznou zpěvačkou Evou 
Bagárovou nastolili nová pravidla a zakázali stabilní 
postoj. Hýbat se musel každý. Romské texty do veselých 

rytmů, divadelní performance, taneční battle, podium 
otevřené komukoliv z publika. Není divu, že kapela při-
dávala třikrát a po dvou hodinách své show opouštěla 
roztančený dav.

Festival Django Fest opět nezklamal a naserví-
roval návštěvníkům nejen hudební zážitky, ale 
i příjemnou atmosféru, rozhovory s hudebníky, 
taneční maraton a svou multikulturní energii.

Street Sounds
Student Agency 

Na jaře jsme rozjeli druhý ročník soutěže mla-
dých hudebních a tanečních talentů. Sou-
těžící se mohli opět hlásit buď osobně v kan-
celáři v Brně nebo prostřednictvím internetu. 

...soutěž Street Sounds



strana20        www.srnm.czstrana20        www.srnm.cz

www.srnm.cz            strana21

Na webových stránkách www.street-sounds.
cz byly vystaveny nahrávky a videa soutěž-
ních kapel ve čtyřech kategoriích. Celkem se 
zúčastnilo 14 souborů. 
O vítězích rozhodly hlasy veřejnosti i odborná porota, v 
roce 2009 ve složení: 

 - Gejza Bendig (kapelník Terne čhave)

 - Dušan Svíba (hudební manažer, zakla-
datel agentury Earth music)

 - Zuzana Jurková (etnoložka, muzikoložka)

 - Petr Kotiš (hudebník, učitel)
Finále se uskutečnilo v odpoledních hodinách dne 
14.11.2009, proběhlo jako součást osmého ročníku festi-
valu Django Fest. Vítězi se stali:

Kategorie Tradiční romská hudba 

- Bongáči
Kategorie Jazz a funky 

- Marta Balážová a Tibor Žida
Kategorie Hip hop 

- Dežavu
Kategorie Taneční 

- Dance The Yard

Romani gili Olomouc - 2. ročník
Ministerstvo kulturuy

Olomoucký kraj

Dne 15.8.2009 proběhl v odpoledních a pod-
večerních hodinách v areálu letního kina v 
Olomouci druhý ročník festivalu romské pís-
ně s názvem „Romani Gili Olomouc“.
Cílem projektu bylo navázat na úspěšný první ročník 
romského festivalu hudebních a tanečních souborů, 
který se konal v roce 2008, neboť v Olomouckém kraji 
nebývá podobná akce nikým pořádána. Představili se 
jak místní hudebníci a tanečníci, tak hosté z jiných kra-
jů.
Na festivalu vystoupily hudební skupiny z Přerova, Brun-
tálu, Hodonína, Hranic na Moravě, Brna a dvě domácí 
skupiny z Olomouce. Zazněly písně slovenské i maďar-
ské, to vše v krásné romštině. Ozdobou festivalu se stala 
brněnská kapela Make It Funky, která oslovila zejména 
mladší publikum svou fůzí funky hudby a romských zákla-
dů a předvedla skvělou show. Všem přítomným zatan-
čilo 20 dětí ve věku 4 až 16 let, které trénují v komunitním 
centru SRNM Olomouc. Děti představily publiku tradiční 
slovenský a maďarský čardáš a latinskoamerické tance 
v rytmu chacha a samba. Sklidily velký úspěch a rodiče 
na ně byli po právu pyšní. 
Význam takovéto akce vidíme ve zlepšení vztahů mezi 
majoritou a romskou menšinou. Podporou mladých 
začínajících umělců dochází k udržování tradice rom-
ské hudebnosti v lokalitě a rozvoji o romskou kulturu. 
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stvu kultury, ale i paní PhDr. Renatě Köttnerové, romské 
koordinátorce Olomouckého kraje, která akci osobně 
podpořila a také se až do konce bavila s námi. Pomoh-
la nám také při vysvětlování jedné nepočetné skupince 
návštěvníků, proč je na akci potřeba platit vstupné, pře-
sto, že je dotována.

Hodnocení ze strany veřejnosti ale zůstalo klad-
né. Zájem o festival byl velký, zúčastnilo se asi 
280 diváků, zejména mladších, ale nechyběli 
ani starší, kteří si zde zatančili a zazpívali. Poča-
sí se letos obzvláště vydařilo, všichni strávili spo-
lečně krásný den. Ohlasy festivalu bylo možno 
přečíst v Olomouckém deníku a v Romano 
hangos, krátká reportáž se objevila i na ČT1.

Romano hangos
Ministerstvo kultury

Romano hangos vycházelo v roce 2009 
převážně jako čtrnáctideník, v době prázdnin 
a o Vánocích vznikla dohromady tři dvojčísla. 
V období leden až březen 2009 byly noviny 
vydávány „na dluh“ a šéfredaktor listu pracoval 
v časopisu Brněnský Metropolitan, běžný provoz 
s placením mezd začal od 1. dubna. 
V RH působil šéfredaktor na plný úvazek a dva redaktoři 
na dohodu. Během roku docházelo k určité obměně 
externích spolupracovníků redakce, získáváni byli 
nově hlavně mladí Romové – studenti a pracovníci 
neziskových organizací. Šlo např. o Veroniku Kačovou, 
Andreu Kačovou, Lajlu Žigovou – přispěvatelky časopisu 
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Kereka, studenta Michala Mižigára, Renatu Berkyovou 
– bývalou pracovnici sdružení Romea a přispěvatelku 
www.romea.cz atd. 
Dominantním jazykem listu zůstávala čeština, některé 
články se tiskly v dvojjazyčné česko-romské verzi, 
ojediněle též ve slovenštině. 
RH se běžně neprodávalo, z celkového nákladu 3 200 
kusů se rozesílalo asi 2 300 výtisků cca 1 100 odběra-
telům. Asi polovinu tvořily většinou neromské instituce, 
druhou polovinu soukromé osoby, převládali Romové. 
Zbylé výtisky se rozdávaly na akcích SRNM, v MRK, 
případně na demonstracích, přednáškách či besedách, 
„na stálo“ pak asi na třiceti místech v Brně. Barevná 
verze jednotlivých čísel byla v roce 2009 pravidelně 
umisťována na webových stránkách SRNM. 

Texty periodika se v první řadě obrací k romským 
intelektuálům a aktivistům,  poskytovaly prostor 
pro jejich vzájemné polemiky. Vedle toho se 
snažily přitáhnout zájem a trochu se podbízet 
širší veřejnosti mírně bulvární fotografickou 
stylizací. 
Informováním o činnostech a akcích  romských 
a pro-romských NNO rozšiřoval list zacílení na 
neromské čtenáře zabývající se „romskou 
problematikou“. Periodikum četli také neromští 
intelektuálové a akademici, dochází zde k 
vzájemným polemikám. 

List se snažil také sledovat vývoj pravicového extremis-
mu, referoval o neonacistickém hnutí a jeho činnostech. 
Pokračoval trend zařazovat autorské materiály co nej-
širší palety lidí, mít noviny pestré, bez cenzury, s ostrými 
polemikami a zároveň zveřejňující i jakkoliv tvrdé proti-
reakce kritizovaných a trochu tak překračovat bariéry 
mezi různými romskými předáky a sdruženími. Na druhé 
straně noviny téměř rezignovaly na vlastní zpravodajství 
a přebíraly ho prakticky komplet ze serverů Romea a ze 
slovenských romských zpravodajských zdrojů.  

Místní projekty
Město Rýmařov 

Poskytnutá dotace přispěla především na 
vybavení odcizeného materiálu pro volnoča-
sové aktivity, které byly odcizeny vloupáním 
do komunitního centra v lednu 2009.  Dále 
finanční podpora přispěla na interiérní úpra-
vy v centru – malování, zasklení oken, pořízení 
stolů a židlí apod.

Město Bruntál

Z projektu „Most pro vás“ byly podpořeny vol-
nočasové aktivity pro děti a mládež z vylouče-
ných lokalit.

Město Šternberk

Město Šternberk částečně financovalo mzdy 
vedoucí centra a dopomohlo tak k ustálení situa-
ce v této pobočce. Více se mužete dočíst  níže.
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Projekty sloužily k prevence kriminality, byly 
dotovány výchovně-vzdělávací volnočasové 
aktivity a přednášky v komunitním centru a 
také za finanční spoluúčasti Ministerstva vnitra 
byly podpořeny letní tábory.

Spolupráce Romodrom 

V roce 2009 pokračovala víceletá spolupráce 
s o.s. Romodrom. Na základě zkušeností z dří-
vějších let se stabilizovala situace v jednotli-
vých pobočkách, kde působí jak pracovníci 
SRNM, tak pracovníci o.s. Romodrom. Došlo 
k obměně některých zaměstnanců a také roz-

šíření pracovního týmu terénních pracovníků. 
Jako v uplynulých letech, využívali pracovníci 
o.s. Romodrom zázemí brněnských kanceláří.

Spolupráce s úřady práce

V roce 2009 jsme navázali úspěšnou spolu-
práci s Úřadem práce v Olomouci, Hodoníně 
a Prostějově. Příspěvky na veřejně prospěšné 
práce a společensky účelná pracovní mís-
ta nám umožnily zaměstnat správce několika 
komunitních center, komunitní pracovníky a 
terénní pracovníky. SRNM o.p.s. bylo obdobně 
podpořeno úřadem práce v Bruntále.

...tábor Olomouc - Pohořany
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Pobočky
Brno

V Brně sídlí ekonomické a projektové vedení 
organizace a působí zde terénní sociální pra-
covníci, kteří zde mají také své zázemí v kan-
celářích na Bratislavské ulici (projekt Terénní 
práce). Na stejném místě se nachází také re-
dakce Romano hangos. Snažíme se vycházet 
vstříc také potřebám dětí v této lokalitě, ačko-
liv nemáme vlastní zázemí pro práci s nimi, 
uspořádali jsme v roce 2009 alespoň několik 
výletů a akcí pro děti (viz projekt Využití vol-
ného času dětí). Sportovci jsou u nás také vítáni 
– mohou se hlásit u Josefa Rafaela, který vede 
futsálová družstva – pro dospělé i pro kluky.

Bruntál
V Bruntále se konají pravidelné aktivity zejmé-
na pro děti již třetím rokem pod vedením 
Aurelie Balážové. Velké úspěchy má zejména 
její taneční seskupení Gypsy princess, které se 
účastní různých kulturních akcí v blízkém i širším 
okolí (např. Vánoce ve měste Bruntál, Muzejní 
noc, Miss Čajory, Majáles, Den Romů, Gaveda 
Opava, divadlo Amare čavore Krnov...)

“Rok 2009 se nesl ve znamení naplňování dlouhodo-
bých cílů, které jsme si zadali v minulých letech. Naším 
cílem bylo ukázat, co všechno se dá dělat ve volném 
čase s dětmi, rodiči a kamarády který mají zájem svůj 
volný čas využít plnohodnotně. Zápisy dětí do kroužků 
probíhají často. Je vidět že děti mají zájem a chuť se vol-
nočasových aktivit účastnit. Mnohdy záleží na rodičích, 
jestli jím to dovolí. Integrace není lehká.” A. Balážová

Děti mají na výběr z kroužků: taneční,  doučo-
vání, výuka práce na PC, malování, hudební 
a  výchovný.

Hodonín
Od ledna 2009 se činnost SRNM Hodonín pře-
sunula do nových prostor na Štefánikově uli-
ci. Prioritní byla opět terénní práce v lokalitě, 
pro děti se pak pořádalo doučování a kroužky 
(hudební, taneční, turistický, sportovní). Hodo-
nínští pracovníci pod vedením Hany Vaškové 
uspořádali pro své klienty během roku také 
řadu jednorázových akcí (fotbalový turnaj, 
poznávací výlety, letní tábor, mikulášská besíd-
ka...)

Frýdek-místek
Ve Frýdku jsme pokračovali v provozu komu-
nitního centra na ulici Míru, kam docházely 
pravidelně zejména mladší děti. Probíhaly dva 
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vání. Ve druhém kvartále jsme však přišli o 
vedoucí centra a nepodařilo se nám ani po 
poradě se zástupci města najít náhradu. Vzhle-
dem k tomu, že město mohlo využít prostory 
centra efektivněji, museli jsme provoz této po-
bočky pozastavit.

Olomouc
V Olomouci funguje komunitní centrum nepře-
tržitě již od roku 1996. V roce 2009 se mnoho 
změn v provozu neodehrálo – opět zde fun-
govala terénní práce s dospělými klienty, vol-
nočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mlá-
dež a sportovní a kulturní jednorázové akce 
pro všechny. Z volnočasových aktivit je nejú-
spěšnější taneční kroužek Terne čavore, velkou 
práci má za sebou kroužek doučování, který 
probíhal kromě projektu Rozumím tomu i ve 
spolupráci s organizací Slovo 21. Pro zájemce 
byly v centru pořádány přednášky o drogách, 
antikoncepci apod. V letních měsících se cel-
kem 60 dětí podívalo na letní tábor, který s nimi 
již tradičně trávili zástupci Policie ČR. V srpnu 
olomoučtí uspořádali další ročník hudebního 
festivalu Romani gili Olomouc.

RÝmařov
Rýmařovská pobočka si začátkem roku 2009 
zažila šok: komunitní centrum bylo vandalem 
vykradeno a poničeno. V průběhu roku se vě-
novali obnově původního stavu vybavení. Pře-
sto se zde pravidelně odehrávaly následující 
aktivity:
Hudební a taneční kroužek - Děti se učí základním prv-
kům romských tanců a choreografie, učí se hrát na klá-
vesy a nacvičují romské tance. Prezentují se na různých 
akcích (Den dětí, Den Romů, festivaly).
Výtvarný a keramický kroužek - Děti získávají základy 
jednotlivých výtvarných technik – kreslení, malování, 
modelování, koláže, z keramických květináčů různé 
postavy (kominík, sněhulák, anděl).
Sportovní kroužek - zahrnuje stolní tenis, v letním období 
fotbal, volejbal, vybíjenou, naopak v zimě sáňkování a 
bobování.
Doučování - slouží pro děti a mládež s horším prospě-
chem – český jazyk, matematika, cizí jazyky, lektor 
pomáhá také s domácími úkoly a s přípravou do školy.

Jednorázové akce – sportovní dny, den dětí, 
den otevřených dveří, návštěva romského fes-
tivalu…
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šternberk
V roce 2009 jsme provozovali centrum ve Šter-
nberku pod vedením Aleny Kolibačové. V prv-
ní řadě se nám podařilo uklidnit sitaci, sporu 
dvou skupin místních Romů. Ti se mimo jiné přeli 
i o užívání našeho komunitního centra. Dosa-
zením nezávislé osoby jsme navodili stav, kdy 
centrum bylo skutečně otevřené každému, 
přičemž ta strana, která si na omezený přístup 
stežovala, se nijak aktivně do života v centru 
nezapojila. Probíhalo zde doučování a kroužek 
aerobiku. Otevřena byla také posilovna. 

Jesenicko
První rok fungování přestálo také nové komu-
nitní centrum na jesenicku v obci Velká Kraš. 
Jedná se o centrum pro Romy z vyloučených 
lokalit z Kobylé nad Vidnávkou, Bernartic, Vel-
kých Kunětic a dalších spádových vesnic. 
Terénní pracovníci měli po dohodě s Agenturou pro soci-
ální začleňování, která zde aktivně působí, na starost pře-
vážně klienty dvou problémových domů v Kobylé nad 
Vidnavkou a klienty z Velkých Kunětic. Podařil se udělat 
velký kus práce, zlepšení v lokalitách lze vidět také na 
vlastní oči: díky koordinační práci a trpělivosti terénních 
pracovníků SRNM, finanční výpomoci firmy Campa Net 
a vlastní píli obyvatel se domy opravují a podmínky pro 
bydlení se pomalu ale jistě stávají přijatelnými. 

...rekonstrukce objektů Kobylá nad Vidnávkou, Velké Kunětice
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Příjmy

Ministerstvo kultury 1 093 423 ŠTERNBERK 20 000
Romano Hangos 982 423 Město Šternberk mzdové náklady vedoucí KC 20 000
Romani gili-Olomouc 41 000 OLOMOUC 134 000
Djangofest 70 000 Město Olomouc podpora aktivit KC,tábor 84 000

MPSV 2 517 622 Olomoucký kraj letní dětský tábor 30 000
Terénní programy Jihomoravský kraj 900 000 Olomoucký kraj Romani gili 20 000
Terénní programy Olomoucký kraj 361 446 JESENÍK 92 290
Naše rodina 884 680 Café Restaurant Dar pro KC Velká Kraš 2 290
Equal Mikrobus - doplatek z roku 2008 371 496 Člověk v tísni Příspěvek 90 000

Jihomoravský kraj 40 000 BRUNTÁL 25 000
Využití volného času dětí 40 000 Město Bruntál Most pro vás 25 000

MMB 52000 RÝMAŘOV 11 000
Django Fest 20 000 MU Rýmařov provoz KC 11 000
Stop zewling 32 000 Pobočky celkem 282 290

Ostatní příjmy 798 594
Úřady práce APZ 381 251 PŘÍJMY CELKEM 4 783 929
Předplatné, inzerce 28 573
Vlastní příjmy 132 655
Dary soukromé 256 115

Brno celkem 4 501 639
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VÝdaje

Brno Olomouc Hodonín Jesenicko Rýmařov Šternberk Bruntál Frýdek Místek Celkem
Spotřební náklady celkem 114 875 59 833 15 286 66 369 30 504 55 266 14 210 1 538 357 881
    Spotřeba materiálu 68 160 51 201 10 286 20 003 17 819 7 860 14 210 1 050 190 589
    Nákup DHM 12 263 8 632 5 000 16 650 7 222 2 949 52 716
    Stavební materiál na opravu 29 716 29 716
    Spotřeba energie 34 452 5 463 44 457 488 84 860
Služby celkem 1 084 916 171 482 100 959 135 553 46 918 16 180 14 521 0 1 570 529
    Opravy a udržování 24 360 1 000 4 331 4 867 34 558
    Cestovné 20 056 4 130 5 788 32 941 4 960 522 68 397
    Spoje 46 040 16 128 15 043 4 178 10 476 8 313 1 684 101 862
    Nájmy 225 318 59 500 59 500 31 500 25 174 9 600 410 592
    Hudební produkce 54 110 27 000 81 110
    Autodoprava, kulturní a sportovní akce 3 040 10 544 440 1 440 1 600 2 700 19 764
    Ubytování, stravné - tábory 38 400 19 440 57 840
    Výrobní náklady - noviny RH 330 194 330 194
    Distribuční náklady - noviny RH 220 462 220 462
    Ekonomické služby 47 400 47 400
    Stavební práce 60 318 60 318
    Honoráře - noviny RH 37 522 37 522
    Ostatní služby 76 414 14 780 748 5 176 377 3 000 15 100 510
Osobní náklady celkem 1 041 327 375 649 342 303 244 069 156 524 122 239 19 800 11 000 2 312 911
    Mzdové náklady 549 055 227 429 219 578 140 783 70 940 70 294 1 278 079
    Zákonné pojištění 168 314 67 108 66 925 42 707 18 984 22 620 386 658
    Dohody o provedení práce 323 958 81 112 55 800 60 579 66 600 29 325 19 800 11 000 648 174
Daně a poplatky celkem 10 738 116 0 598 0 2 714 0 0 14 166
    Ostatní daně a poplatky 5 649 116 5 765
    Pojištění 5 089 598 2 714 8 401
NÁKLADY CELKEM: 2 251 856 607 080 458 548 446 589 233 946 196 399 48 531 12 538 4 255 487
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Aktiva číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
poslednímu 
dni úč. obd.

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 59 53

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 59
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 53

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -59 -53
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 -53
A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 -59

B. Krátkodobý majetek celkem 41 1 406 742
B. II. Pohledávky celkem 52 860 262

B. II. 1. Odběratelé 53 95 9
B. II. 5. Ostatní pohledávky 57 211 244
B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení 66 530
B. II. 17. Jiné pohledávky 69 24 19

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 546 470
B. III. 1. Pokladna 73 79 106
B. III. 3. Účty v bankách 75 467 364

AKTIVA CELKEM 85 1406 742
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Pasiva číslo 

řádku
Stav k 

prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
poslednímu 
dni úč.obd.

A. Vlastní zdroje celkem 86 55 -1
A. II.   Výsledek hospodaření celkem 91 55 -1

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 92 -1
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 0
A. II. 3.   Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 55

B.  Cizí zdroje celkem 95 1 351 743
B. I.  Rezervy celkem 96 56

B. I. 1. Rezervy 97 56
B. III.   Krátkodobé závazky celkem 106 1 351 657

B. III. 1.  Dodavatelé 107 73 86
B. III. 3.    Přijaté zálohy 109 15 38
B. III. 4. Ostatní závazky 110 5 2
B. III. 5. Zaměstnanci 111 -18 142
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištení 113 4 81
B. III. 9.  Ostatní přímé daně 115 70 88
B. III. 10.  Daň z přidané hodnoty 116 -53 -53
B. III. 11.  Ostatní daně a poplatky 117 13 3
B. III. 12.  Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 69
B. III. 15.  Závazky k účastníkům sdružení 121 169 30
B. III. 17.  Jiné závazky 123 1 073 166
B. III. 22.  Dohadné účty pasivní 128 5

B. IV.  Jiná pasiva celkem 130 30
B. IV. 2.  Výnosy príštích období 132 30

PASIVA CELKEM  134 1 406 742
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hlavní činnost hospodářská činnost celkem

A. I. Spotřebované nákupy celkem 1 352 6 358
A. I. 1. Spotřeba materiálu 2 265 8 273
A. I. 2. Spotřeba energie 3 87 -2 85

A. II. Služby celkem 6 1 465 105 1 570
A. II. 5. Opravy a udržování 7 30 30
A. II. 6. Cestovné 8 51 16 67
A. II. 8. Ostatní služby 10 10 1 384 89 1 473

A. III. Osobní náklady celkem 11 2 301 13 2 314
A. III. 9.  Mzdové náklady 12 1 918 8 1 926
A. III. 10.  Zákonné sociální pojištění 13 380 2 382
A. III. 11. Ostatní sociální pojištění 14 3 2 5
A. III. 13. Ostaní sociální náklady 16 1 1

A. IV. Daně a poplatky celkem 17 3 -8 -5
A. IV. 14. Daň silniční 18 3 -8 -5

A. V. Ostatní náklady celkem 21 546 2 548
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 23 1 1
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 546 1 547

Náklady celkem 42 4 667 118 4 785
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43 50 50

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 45 49 49
B. I. 3. Tržby za prodané zboží 46 1 1

B. IV. Ostatní výnosy celkem 57 111 111
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 64 111 111

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73 310 39 349
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 74 90 90
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 220 39 259
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky 76 0

B. VII. Provozní dotace celkem 77 4 274 4 274
B. VII. 29. Provozní dotace 78 4 274 4 274

Výnosy celkem 79 4 584 200 4 784
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 -83 82 -1
D. Výsledek hospodaření po zdanění 82 -83 82 -1
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Přehled darů  
Somsi Zoltán - Olomouc   42 678
Ščuka Lukáš - Olomouc   40 560
Daňhelová Ema - Rýmařov   29 255
Köttnerová Renáta - Olomouc  25 000
Holomek Karel - Brno   22 025
Švidrnochová Kateřina - Brno  17 000
Kroščen Rostislav - Bohumín  15 000
Dubovan Rudolf - Jeseník   13 452
Horáček Milan - poslanec EP    9 607
Ščuková Olga - Olomouc     9 525
Somsiová Jiřina - Olomouc     7 542
Rafael Josef - Brno      5 946
Zdražilová Jitka - Jeseník     2 956
Turtáková Zdenka - Rýmařov    2 450
Bagárová Irena - Brno     2 200
Kročil Michal - Brno      1 751
Svobodová Kamila - Jeseník    1 747
Čepová Mirka - Brno     1 681
Holomková Zuzana - Brno     1 676
Vašková Hana - Hodonín     1 600
Růžičková Irena - Brno        497
Koblásová Zuzana - Brno        456
Kolibačová Alena - Šternberk       843
Daňhel Martin - Rýmařov        218
Badi Dušan - Jeseník        200
Pečínka Pavel - Brno        200
Biháriová Taťána - Frýdek Místek         50

Poděkování
Za pracovníky SRNM bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří naši práci podporují, a to nejen 
finančně (přehled finančních darů organizaci 
naleznete výše). 
Dobrá spolupráce je pro nás velkým 
zjednodušením práce a vážíme si všech os-
vícených lidí na úřadech a v organizacích, se 
kterými kooperujeme. 
Jsou to zejména krajští i městští romští 
koordinátoři a pracovníci sociálních odborů, 
kteří s námi hledají cesty z každé situace, ať již 
se jedná o záležitosti celé organizace či jed-
notlivých klientů, které naši pracovníci repre-
zentují, dále pracovníci Policie ČR, kteří se vytr-
vale a opakovaně věnují prevenci kriminality 
u dětí, a také studenti, kteří se dětem trpělivě 
věnují při doučování. V neposlední řadě děku-
jeme komerčním firmám, které když už v dneš-
ní krizové době nemají na jinou podporu, nám 
vyšly vstříc a nabídly podmínky, které jsou pro 
nás výhodnější.

Děkujeme Vám všem.
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