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Úvodní slovo1. 
Společenství Romů na Moravě během roku plnilo projekty, o nichž je 
dále podrobněji informováno. Ať už bylo téma projektů jakékoliv, vždy 
bylo velmi úzkým způsobem napojeno na hlavní cíl organizace - integraci 
Romů do společnosti. Ta nebyla v žádném případě pojímána v úzkém 
koridoru čistě jen romských problémů nebo vnitřních záležitostí Romů, 
nýbrž v širokých souvislostech, zasahujících do celé společnosti. Ve všech 
našich projektech, ať už se dotýkaly sociálních záležitostí, prevence 
kriminality i jiných problematických témat, volnočasových aktivit pro 
děti i dospělé, či kulturních akcí, byly tyto záležitosti vždy spojovány 
s identitou Romů a Romové byli pojímání jako příslušníci národnostní 
menšiny. Tímto způsobem řešení se Společenství Romů zřetelně odlišuje 
ode mnoha romských i proromských nevládních organizací. Právě takový 
způsob není příliš v kruzích státu i samospráv přijímán s respektem. Je 
to však způsob řešení, ke kterému se již v počátcích demokratického 
vývoje naše země přihlásila v rámci rozhodnutí a závěrů evropské 
romské reprezentace.

Společenství Romů na Moravě se zabývalo i činnostmi, pro které není 
v projektech, které jsou realizovány zejména v mezích zákona o sociálních 
službách, prostor. Je to činnost a práce s podmíněně propuštěnými 
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romskými vězni a snaha o jejich bezproblémovou integraci do společnosti 
a stále ještě doznívající požadavky na odškodnění z 2. světové války, 
které se dostalo do fáze soudních žalob a jejich projednávání. Pro obě 
oblasti hledá tým SRNM jen stěží finanční rezervy, pro které není ochota 
podpory ze strany grantových nadací, státu i samospráv. Přesto tuto 
práci organizace koná i za cenu jistých obětí.

Tento způsob činnosti však přece jen byl v roce 2010 oceněn udělením 
ceny Gypsy spirit předsedovi organizace Karlu Holomkovi, je však 
zcela určitě oceněním právě tohoto popsaného způsobu konání. Není 
pochyb o tom, že v této věci sehrála roli mimořádná vnímavost pro 
řešení problémů Romů ve společnosti právě tímto způsobem ze strany 
tehdejšího vládního zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába. 
Tuto cenu vnímáme jako ocenění práce Společenství Romů na Moravě 
jako celku, neboť organizace pro tento druh práce vytvářela realizační 
základ. Gypsy spirit je cena, která oceňuje práci na poli integrace Romů 
do společnosti a jejich pozvedání právě těm, kteří ji konají spíše jako 
poslání než zaměstnání, často bez nároku na honorář.

Společenství Romů na Moravě ve své téměř dvacetileté existenci 
naplňuje i svůj cíl zakotvený v jeho stanovách už v roce vzniku, totiž, 
být partnerem pro samosprávy v místech největšího počtu Romů 
a zastupovat tak tyto lokality v partnerství se samosprávami. Občas 
však toto partnerství přerůstá do konfrontačního stavu, podle vývoje 
situace a neochoty radnic vypořádávat problémy a vztahy mezi dvěma 
stranami podle humánních a evropských tradic. V tomto postoji SRNM 
zůstává občas osamoceno, protože jiné organizace jsou příliš loajální ve 
svých vztazích s radnicí, neboť jsou často odkázání na získání finančních 
zdrojů právě z radnic. Obecným obrazem se pak stává soupeření 
o získání finančních prostředků spíše než jednotné úsilí ke společné 
práci ve prospěch integrace Romů do společnosti. I to je obraz situace, 
která se nám po dvaceti létech budování demokracie a vývoje občanské 
společnosti vykrystalizovala. Tím více je třeba, aby právě takový způsob 
práce a postojů nadále pokračoval. S touto výzvou Společenství Romů 
na Moravě vstupuje do dalšího období. 



3

1. Úvodní slovo ......................................................................................... 1
2. Obsah ................................................................................................... 3
SRNM - občanské sdružení....................................................................... 5
3. Identifikační údaje ................................................................................. 5
4. Struktura organizace............................................................................. 6
5. Projekty ................................................................................................. 8
5.1. Terénní programy ............................................................................... 8
5.2. Volný čas a vzdělávání ...................................................................... 9
5.3. Kultura ............................................................................................. 12
6. Pobočky SRNM .................................................................................. 23
6.1. Brno ................................................................................................. 23
6.2. Hodonín ........................................................................................... 24
6.3. Olomouc .......................................................................................... 27
6.4. Šternberk ......................................................................................... 30
6.5. Rýmařov .......................................................................................... 32
6.6. Jesenicko ......................................................................................... 35
6.7. Bruntál ............................................................................................. 37
7. Poděkování ......................................................................................... 40
7.1. Donátoři ........................................................................................... 40
7.2. Soukromé dary ................................................................................ 42
8. Finanční výkazy .................................................................................. 44
8.1. Náklady ............................................................................................ 44
8.2. Výnosy ............................................................................................. 49
8.3. Rozvaha........................................................................................... 51
SRNM - o. p. s.  ....................................................................................... 54
9. Úvod ................................................................................................... 54
10. Finanční výkazy ................................................................................ 54

Obsah2. 



4S R N M.cz

Použité fotografie:
1 Ing. Karel Holomek přebírá cenu Gypsy Spirit, foto: Lukáš Houdek
2 Poznávání zeleniny, Už víme, co jíme, foto: Martin Daňhel 
3 Děti na táboře, foto: SRNM
4 Ida Kelarová a Jazz famelija, Django Fest, foto: Eliška Plná
5 Feher Fekete Kerek, Django Fest, foto: Eliška Plná 
6 Gipsy Princess, Django Fest, foto: Eliška Plná
7 Amare Ternore z Olomouce v Brně, Mezinárodní den Romů, foto:  
 Lenka Grossmannová, ze Sbírky Muzea romské kultury
8 Děti u stromu tolerance, Mezinárodní den Romů, foto: Lenka   
 Grossmannová, ze Sbírky Muzea romské kultury
9 Čtenářky Romano hangos, Django Fest, foto: Miroslava Čepová
10 Účastníci semináře o romském jazyku, Muzeum romské kultury,  
 foto: Lenka Grossmannová, ze Sbírky Muzea romské kultury
11 Tanečnice z Terne čhaja vystupují pro děti z dalších poboček na   
 táboře v Prudké u Tišnova, foto: Jana Vejplachová
12 Prezentace zdravé výživy v Olomouci, foto: SRNM
13 Romská pouť na Sv. Kopeček, foto: internet
14 Táborák dětí z Rýmařova, foto: SRNM
15 Zdravé vaření v Rýmařově, foto: SRNM
16 Výtvarná soutěž na táboře v Pohořanech, foto: SRNM
17 Bruntálští tanečníci na Django Festu, foto: Zdeněk Spotz
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SRNM - občanské sdružení
Identifikační údaje3. 

Plný název: 

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava

Číslo registrace: VSC/1-8238/91-R 

Datum registrace: 15.12.1991

Místo registrace: Ministerstvo vnitra ČR

Adresa: Bratislavská 65a, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 440 151 78

Právní forma: občanské sdružení

Číslo účtu: 27-0488570217/0100
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Struktura organizace4. 
Rada občanského sdružení*:
Hana Vašková, Jiřina Somsiová, Martin Daňhel, Rudolf Dubovan, 
JUDr. Vilém Král, Roman Růžička, Bc. Jana Vejplachová, Bc. Zuzana 
Koblásová
Předseda občanského sdružení*: Ing. Karel Holomek

Výkonná ředitelka: Bc. Jana Vejplachová
Ekonomická ředitelka: Ing Zuzana Holomková
- organizační a projektové řízení, finanční a ekonomické řízení 
Asistentka: Bc. Zuzana Koblásová, Karin Krištofová

Brno

Hodonín

Kulturní aktivity:
- Romano hangos, Django Fest, Meznárodní den 
Romů
Mgr. Pavel Pečínka Ph.D., Bc. Jana Vejplachová, 
Ing. Karel Holomek

Terénní sociální práce:
Mgr. Miroslava Čepová, Eva Polyáková, Irena 
Bagárová, Bc. Vendula Švehlová

Volnočasové aktivity:
- jednorázové akce
- fotbalový kroužek pro děti i dospělé
Irena Bagárová*, Josef Rafael*

Terénní sociální práce:
Hana Vašková, Jana Balgová, Přemysl Zachrla

Volnočasové aktivity:
- taneční kroužek
- fotbalový kroužek
- jednorázové akce 
Kateřina Zimová, Hana Vašková*, Jakub Zima, 
Dušan Vašek ml., Štefan Novotný, Marcela 
Zimová

* vykonávají aktivity bez nároku na honorář
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Olomouc

Šternberk

Velká Kraš

Rýmařov

Bruntál

Kulturní aktivity:
- Romani Gili
Všichni členové pobočky Olomouc*

Terénní sociální práce:
Jiřina Somsiová
Volnočasové aktivity:
- jednorázové akce
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Jiřina Somsiová, Jiří Somsi, Olga Ščuková, 
Lukáš Ščuka

Terénní sociální práce:
Olga Gáborová, Miroslava Čepová

Volnočasové aktivity:
- sportovní kroužek, posilovna
Martin Gábor*

Terénní sociální práce:
Rudolf Dubovan, Jitka Zdražilová, Pavel 
Škrobálek

Volnočasové aktivity:
- sportovní kroužek
Dalibor Zdražil*

Terénní sociální práce:
Martin Daňhel, Zdena Turtáková

Volnočasové aktivity:
- sportovní kroužek, hudební kroužek, taneční 
kroužek, zdravá výživa
- jednorázové akce
Martin Daňhel, Ema Daňhelová, Veronika 
Mirgová, Monika Kaskovová, Milan Ondrušek, 
Ilona Turtáková, Bedřiška Rašková, Milan 
Daňhel

Volnočasové aktivity:
- taneční kroužek, volnočasové aktivity s dětmi
Aurelie Balážová*, Martina Kokyová*, Iveta 
Kokyová*



8S R N M.cz

Projekty5. 
Terénní programy5.1. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj
V roce 2010 jsme poskytovali sociální služby terénní programy ve 
dvou lokalitách Jihomoravského kraje: v Hodoníně a v Brně, a ve 
třech lokalitách Olomouckého kraje (Olomouc, Šternberk, jesenicko) 
s přesahem do Moravskoslezského kraje (Rýmařov). Jednotlivé lokality 
jsou popsány samostatně v dalších kapitolách této zprávy.

Souhrnná statistika počtu a typů služeb poskytovaných v roce 2010:

Souhrnná statistika poskytnutých služeb dle poboček:
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Volný čas a vzdělávání5.2. 
Rozšíření působnosti KC Olomouc5.2.1. 

Olomoucký kraj, podpora integrace romských komunit
V rámci projektu pracovník SRNM dojížděl do lokality Pěnčín, kde 
minimálně jednou týdně strávil s dětmi i několika dospělými (celkem 60 
lidí) na sportovním odpoledni. Veškeré aktivity vycházely ze spolupráce 
s komunitním centrem SRNM Olomouc, kde realizují tyto činnosti již 
mnoho let, předávali si zkušenosti a příklady dobré praxe. Děti, které 
se pravidelně účastnily sportovního kroužku, dostávaly za odměnu za 
dobré chování výlety na bazén. Na podzim se děti zúčastnily víkendového 
pobytu v Pohořanech. Aktivity se zaměřovaly zejména na sportovní hry, 
turistika, vycházky do okolí, malovaní, vědomostní soutěže. Některé děti 
se zúčastňovaly společně s dětmi z Olomouce také tanečního kroužku 
a s ním spojených vystoupení.

Projekt považujeme za úspěšný a chceme na něj v příštím období navázat. 
Děti z obcí okolo Olomouce nemají v místě bydliště žádné smysluplné 
volnočasové vyžití a pro zahájení práce s nimi byl zvolený sportovní 
program velice přínosný. Do aktivit se zapojovali i dospělí z lokalit, což 
považujeme také za pozitivní prvek projektu. Práci s dospělými řeší jiné 
projekty, ale díky tomuto projektu se nám podařilo alespoň částečně 
naplnit náš celkový cíl, jímž je komplexní práce s rodinou vedoucí 
k zastavení prohlubování sociální pasti, do které tyto rodiny spadávají.

SRNM sportuje5.2.2. 
Olomoucký kraj, prevence kriminality - sociální prevence

V lokalitách působnosti SRNM v Olomouckém kraji byly podpořeny 
žádané sportovní aktivity: cyklokroužek na jesenicku, pingpong ve 
Šternberku a plavání a zimní pobyt v Olomouci.

Celkem se aktivit zúčastnilo více než sto dětí. Podpora sportovních aktivit 
je jednou ze základních motivačních činností, které můžeme dětem 
z vyloučených lokalit nabídnout a měla dle očekávání velký úspěch. 
Projekty tohoto typu příznivě ovlivňují děti ze sociálně vyloučených 
lokalit a působí kladně na prevenci sociálně-patologických jevů, jimiž jsou 
ohroženy. O jednotlivých aktivitách si můžete více přečíst v kapitolách 
jednotlivých poboček.
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Už víme, co jíme5.2.3. 
Zdravá pětka – Nadační fond Albert, NROS

Projekt Už víme, co jíme byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert 
v rámci prvního kola grantového programu Zdravá pětka. Realizace 
probíhala od října 2010 do února 2011 v pobočce Rýmařov. Projekt byl 
zaměřeného na zdravou výživu. Jednalo se o kroužek pro děti a mládež 
docházející do komunitního centra, kteří se zde učili a zábavnou 
formou se snažili si zapamatovat jednak důležité věci o stravě (obsah 
tuků v  ednotlivých potravinách, rozlišování ovoce a zeleniny, příprava 
zdravých a chutných pokrmů, poruchy příjmu potravy apod.), ale také 
práci s moderní technikou (příprava prezentací pro kamarády z ostatních 
center). 

V roce 2010 probíhaly 
dvakrát týdně lekce, 
počátkem roku 2011 pak 
prezentace v Hodoníně, 
Olomouci, Śternberku, 
a dvě prezentace 
v domovském Rýmařově 
- pro rodiče a kamarády 
z Jesenicka a pro 
veřejnost. (více informací 
v kapitole Rýmařov)

Poznávejme se už ve škole5.2.4. 
Romský vzdělávací fond

Projekt je zaměřen na zmírnění segregace ve školách. Jedná se o pilotní 
projekt realizovaný v městě Brně. Ve spolupráci pracovníků SRNM 
s vybranými školami a s příslušnými pracovníky městských úřadů chceme 
dosáhnout toho, aby nebyli romští žáci automaticky zařazováni do škol 
se speciální výukou nebo do škol, které navštěvuje vysoké procento 
romských dětí, ale naopak aby se dostali do běžných škol mezi své 
vrstevníky z majoritní společnosti. 

2
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V roce 2010 proběhla první fáze projektu, 
kdy započala komunikace s rodiči dětí, 
jejichž děti by měly v dalším roce nastoupit 
do první třídy, byly kontaktovány školy tzv. 
segregované, školy majoritní i speciální 
smíšené školy. Projekt se realizoval 
v nepsaném partnerství s Muzeem romské 
kultury, kde získali ze stejných zdrojů 
finance na obdobný projekt, ve spolupráci 
s nimi proběhly i informační schůzky 
s řediteli škol a zástupci magistrátu 
a krajského úřadu. Byl získán ucelený 
pohled na situaci z jejich strany a byly jim 
vysvětleny naše cíle. Projekt pokračuje do 
roku 2011 a jeho cílem je dostat několik 
romských žáků do majoritních tříd.  

Komunitní centra SRNM5.2.5. 
Rada Vlády ČR pro záležitosti romské komunity

V roce 2010 nám Rada Vlády poskytla finance na podporu komunitních 
center pouze v Hodoníně a v Rýmařově. Z tohoto projektu byly 
podporovány volnočasové aktivity probíhající v těchto pobočkách: 
taneční kroužky, sportovní kroužky, výlety dětí apod. - více se dočtete 
přímo u těchto poboček. Zde naleznete informaci i o malé ronstrukci 
v pobočce Rýmařov, která byla z projektu realizována.

Podpora KC Rýmařov5.2.6. 
Moravskoslezský kraj, Město Rýmařov
Z těchto zdrojů bylo 
podpořen chod komunitního 
centra, zejména pak stran 
volnočasových aktivit pro děti 
a mládež - více o aktivitách 
z toho projektu naleznete 
v kapitole Rýmařov.

3
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NZDM Olomouc5.2.7. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Statutární město Olomouc

V komunitním centru na Pavlovické ulici v Olomouci funguje celoročně 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je otevřeno všem dětem, které 
se přijou podívat, kromě individuálního poradenství a neorganizovaných 
aktivit, kde mají děti k dispozici výtvarné, sportovní a hudební vybavení, 
probíhají i organizované aktivity, které jsou popsány v kapitole Olomouc. 
Nejvíce oblíbený je taneční kroužek.

Volnočasové aktivity pro sociálně slabé 5.2.8. 
rodiny s dětmi

Město Bruntál
V roce 2010 pokračoval projekt podpořený městem Bruntál, který se 
skládá z aktivit, které v první řadě pro místní děti a mládež a potažmo 
i pro jejich rodiče vede Aurelie Balážová. Zejména se jedná o taneční 
kroužek provázený řadou úspěšných vystoupení, ale i o další aktivity. 
Detaily provozu těchto aktivit naleznete v kapitole Bruntál.

Kultura5.3. 
Django Fest IX. ročník5.3.1. 

Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Brno, 
Rengl s.r.o., Metropolis

V sobotu 30.10. se konal v brněnském 
hudebním klubu Fléda devátý ročník 
multikulturního festivalu Django fest. Celkem 
se zúčastnilo šest kapel, jedna zpěvačka a tři 
taneční soubory, přišlo asi dvě stě platících 
návštěvníků. V publiku se smísili Romové 
s majoritou tak půl na půl. 

Jako první začínala kapela Paramisara. Tklivé 
housle Milana Horvátha zněly velkým sálem, 
který se pomalu začínal plnit. Poté se část 
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publika přesunula 
na malou scénu, kde 
jsme pro ně připravili 
vystoupení dětských 
tanečnic souboru 
Terne čhaja. Je to 
soubor z naší pobočky 
až z Hodonína, proto 
přijely na vystoupení 
jen tři holčičky, 
které se ale vůbec 
nestyděly a předvedly 
nám všechno, co 
je jejich vedoucí 
Kateřina Zimová 

stihla naučit. To už ale na velkém pódiu zvučili Five by Five. Tuto kapelu 
jsme objevili vloni v soutěži mladých talentů, letos se nám již v trochu 
pozměněném složení hudebníků kolem jádra kapely – bratří Jana 
a Dominika Klempárových - předvedli jako ti největší profesionálové: 
skvělý zvuk, přesné rytmy, dechberoucí vyhrávky, zajímavá zpěvačka, 
kontakt s publikem a ještě jim to všem moc sluší! Tak má vypadat 
mladá kapela, kterou budeme rádi podporovat a doporučovat! A to se 
chystali na festival pouhé dva dny, neboť jsme je narychlo oslovili jako 
náhradníky za původně oznámenou kapelu Make It Funky, která se 
bohužel těsně před festivalem rozpadla. 

Na místě jsme museli také 
trochu improvizovat – 17 
tanečníků z Gipsy Princess 
se nám na malé pódium 
rozhodně nevešlo, tak si 
zatančili čardáše pod velkým 
pódiem. Mezitím si nachystali 
nástroje hudebníci z Gipsy 
Mikulov a po krátké zvukovce 
nám předvedli, že v Mikulově 
pořád ví, jak se dělá jazz po 
cikánsku! Po nich nám opět 
předvedli tance za mohutné 
odezvy publika kluci a holky 
z Gipsy Princess z Bruntálu 

4
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– tentokrát však šlo 
o moderní a latisko-
americké sestavy. 
Nad nimi se pomalu 
chystala jedna 
z největších hvězd 
večera – Ida Kelarová 
se svou kapelou Jazz 
famelija. Publikum 
bylo plné očekávání 
a kapela během 
nás následující 
hodiny přesvědčila, 
že umí rozesmát 
i dojmout, to vše 

v nejlepším slova smyslu. Po nich nám předvedly tradiční tance holky 
z Nového Jičína – Cikne čhave a svůj nádherný zpěv ukázala i jedna 
z nich Veronika Kačová, známá čtenářům Romano hangos i jako 
pravidelná přispěvatelka. Další část večera patřila energické worldmusic 
– Propaganja roztančila a nažhavila publikum a Feher Fekete Kerek je 
také vychladnout nenechali. Veselá hudba, veselí lidé a spousta energie 
pro lidi pod pódiem až do úplného konce. Během večera jsem viděla 
víc rozesmátých tváří než za celý rok, všichni byli šťastni a spokojení, 
a my jsme s celým průběhem byli spokojeni taky. Myslím, že ani Django 
Reinhardt, romský hudebník, který by letos oslavil sté narozeniny, by se 
za takovou oslavu stydět nemusel! 

Romani gili Olomouc5.3.2. 
Ministerstvo kultury ČR

Cílem projektu bylo uspořádat romský festival hudebních, pěveckých 
a tanečních souborů v Olomouckém kraji, tímto třetím ročníkem jsme 
navázali na předešlé úspěšné dva ročníky. 

Na festivale vystoupilo několik hudebních skupin. Z Přerova přijela 
romská kapela IMPERIO s bohatou hudební praxí a zkušeností. Mají za 
sebou množství vystoupení na Moravě i v Čechách a v neposlední řadě 
na televizní stanici Óčko. Hrají především písně z vlastního repertoáru 
a romské lidové písně. Dále vystoupila očekávaná kapela z Hodonína 
- Romové z Olomoucka si je velmi oblíbili. Pro velký úspěch vystoupili 

6
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dvakrát. Ve výběru účinkujících jsme upřednostňovali skupiny, které 
vznikly v klubech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež 
v Olomouci. Máme radost, že mládež se věnuje hudbě a tráví většinu 
času v klubovnách. Zahrála  kapela Filipa Šandora z MNO Olomouc, 
dále kapela bratrů Lálíků, která roztancovala všechny přítomné. Také 
SRNM mělo jako obvykle zastoupení pod vedením Jiřího Somsiho. Zde 
připomenu úspěch desetiletého Jiřího Somsiho ml., který se dostal do 
3. kola televizní soutěže Talentmánia a na festivale sklidil největší potlesk. 
Zazněly písně slovenské, maďarské a olašské v krásné romštině. 

Ozdobou byly taneční soubory dětí: Kereka - MNO-Olomouc, 19 dětí, věk 
3-12 let, Charita Olomouc, 14 dětí, věk 5-14 let, Terně čhaja - SRNM 
Hodonín, 12 děvčat, Amare ternore – SRNM Olomouc, 20 dětí. Nejlepší 
výkon olašského čardáše předvedly holky z Terne čhaja. Soubory se 
také předvedly v latinsko amerických tancích. Romům tenhle rytmus je 
zkrátka velmi blízký. Děti sklidily velký úspěch a rodiče na ně byli po 
právu pyšní.

Zájem o festival byl obrovský. Letos se obzvlášť vydařilo  počasí.  Romové 
měli možnost strávit krásný den. Účastnilo se asi 180 dospělých diváků 
a 150 mládeže, nechyběli ani starší, kteří si zde zazpívali a zatančili jako 
v dobách svého mládí.

Význam projektu festivalu tohoto typu přikládámeve  zlepšení vztahů 
mezi majoritou a romskou menšinou. Podporou mladých začínajících 
umělců dochází k udržování tradice romské hudebnosti v lokalitě 
a rozvoji  romské kultury.

Kromě našich donátorů 
z odboru národnostních 
menšin na Ministerstvu 
kultury a z Olomouckého 
kraje, děkujeme také 
paní PhDr. Renatě 
Köttnerové, krajské 
romské  koordinátorce, 
která se s námi bavila až 
do konce.

7
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Brno slaví Mezinárodní den Romů 20105.3.3. 
Statutární město Brno, Cooptel a.s. 

Tak jako každoročně, i letos se ze začátkem roku začali scházet 
organizátoři společných oslav Mezinárodního dne Romů, aby naplánovali 
a zrealizovali průběh tohoto významného dne. Zajímavostí těchto oslav 
je mimo jiné to, že již od roku 2007 je pořádají všechny brněnské 
organizace, které pracují s Romy, společnými silami (Drom, IQ Roma 
servis, Ratolest, Petrov, Muzeum romské kultury). Nositelem projektu 
bylo letos SRNM, které dalo před lety podnět ke společným oslavám. 

Mezinárodní den Romů je svátkem všech 
Romů a Sintů na celém světě. V tento den si 
mají účastníci oslav každoročně připomenout 
společný původ, historii, kulturní dědictví a jazyk 
Romů. 8.duben připomíná datum, kdy se v roce 
1971 nedaleko Londýna uskutečnil první kongres 
Světové romské unie (později Mezinárodní 
romská unie – International Romani Union). Zde 
se oficiálně zpečetila mezinárodní spolupráce 
Romů a romské hnutí dostalo mezinárodní 
a politicko-společenský rozměr. Konkrétně bylo 
ujednáno, že Romové budou používat společné 
označení Rom a oficiálně bylo přijato používání 
romské hymny Dželem, dželem a romské vlajky. 

Svátek byl ustaven na 4. sjezdu Mezinárodní romské unie ve Varšavě 
v roce 1990 a od té doby je uznáván vládami a světovými institucemi. 
V České republice se Mezinárodní den Romů slaví od roku 2001. 

V roce 2004 byl ve farní zahradě brněnské fary v Zábrdovicích, která je 
v blízkosti míst hustě obydlených Romy, při příležitosti oslav předsedou 
SRNM Ing. Karlem Holomkem zasazen Strom Tolerance. Tak vzniklo 
místo společného zahajování oslav. U stromu každoročně farář Rous, 
ing. Holomek a další význačné osobnosti brněnské občanské i politické 
veřejnosti zahájí oslavy proslovem a účastníci dostanou možnost po 
vyslechnutí romské hymny navázat stužku v barvách romské vlajky 
na větve Stromu Tolerance. Z fary vyráží průvod do centra města 
Brna. V průvodu jsme viděli hudebníky, alegorický vůz tažený koňmi, 
roztančené děti v romských krojích, ale i obyčejné občany Brna, ať už 
příslušníky romské komunity nebo jejich příznivce. Přidat se může každý, 
průvod jde do města rozdávat radost. Síla spojenectví všech organizací 
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se projevila naplno ve třetí části oslav, kterou se stalo vystupování na 
profesionálním pódiu v centru Brna. Na pódiu se vedle profesionálních 
zejména brněnských kapel jako např. Paramisara, Cimbálová muzika 
Ivana Gašpara Hriska, či zpěvačky Moniky Bagárové, objevují dětské 
soubory z místních organizací a základních škol (Merci, Čercheňa, 
Dance the Yard...). Pro tyto děti je to jedno z nemnoha příležitostí jak 
se předvést před opravdovým publikem. Vždy se tu sejde několik stovek 
nadšených diváků, kteří se zde baví až do brzkých večerních hodin. 
Podle tohoto scénáře proběhla oslava i letos. 

Krátce před druhou hodinou 
odpolední se 8. dubna 2010 
sešli účastníci akce ve farní 
zahradě zábrdovické fary, 
kde uctily tento den zpěvem 
romské hymny děvčata 
z taneční skupiny Merci. 
Diváky přivítali řečníci farář 
Jiří Rous, Kateřina Dubská 
a Karel Holomek, navázaly 
se další stužky na Strom 
Tolerance a už se začal 
dav šikovat k východu ze 
zahrady. 

Průvod se poté vydal pod dozorem Policie ČR i Městské policie městem 
ulicemi Bratislavská, Koliště, Rooseveltova na Moravské náměstí, kde 
mezitím od rána rostlo v parku u kašny pódium na které se již chystali 
nažhavení dětští tanečníci a také další diváci (převážně maminky s malými 
dětmi, které se nemohly účastnit dlouhého pochodu). Také tam již čekala 
moderátorská dvojce – Lucie Šarišská-Oračková (studentka Střední 
školy managementu a práva, spolupracovnice různých romských médií, 
např. Romano hangos, Radio R a další) a Jan Perla (student žurnalistiky 
na Masarykově univerzitě v Brně). Na pódiu návštěvníky uvítali taneční 
soubor Merci, po nich kapely Gypsy Morava, Funky Celebration a Lukáš 
Horváth s Patrikem Ruszó, kteří předvedli neuvěřitelný beatbox. Stejně 
tak taneční soubory Amare Ternore z Olomouce, Terne Čhaja z Hodonína, 
Salut Roma a Pirož Rouža. Nechyběla ani tradiční cimbálka v podání 
kapely Brno cimbál band s primášem Viliamem Oračkem. A jako třešnička 
na dortu? Samozřejmě že naše slavná skupina Gulo čar! Jako taneční 
doprovod se s nimi předvedl opět Patrik Ruszó.

8
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Akci finančně podpořilo statutární město Brno a společnost Cooptel. 
Záštitu nad oslavami převzali: poslankyně Kateřina Jacques, členka 
Zastupitelstva města Brna Kateřina Dubská, brněnský primátor Roman 
Onderka, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a bývalý ministr 
pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb.

Celkem se akce zúčastnilo podle odhadů přes 500 lidí, většinu tvořili 
Romové, kteří znají naše organizace, jejich rodiny a známí, ale přidalo 
se i dost okolo procházejících občanů Brna všech věkových kategorií. 

Romano hangos5.3.4. 
Ministerstvo kultury, soukromé dary 

Romano hangos v loňském roce ovlivnilo několik změn, zaměřených 
především na úspory financí. SRNM bylo donuceno ušetřit na prvním, 
lednovém čísle, tudíž RH 1-2010 vyšlo až 28. února. 

Šéfredaktor RH taktéž musel začít pracovat zároveň od 1. ledna 2010 na 
poloviční úvazek ve svém dřívějším působišti v jihomoravském deníku 
Rovnost. To přineslo romskému čtrnáctideníku určité klady, jako např. 
obnovení určitých kontaktů s redaktory v brněnské a dalších regionálních 
pobočkách Rovnosti, kteří v řadě případu paralelně se svou prací byli 
ochotni pokrývat fotograficky s Romy související akce, a to zdarma. 
Nevýhodou bylo, že šéfredaktor musel částečně omezit vlastní publikační 
aktivity v Romano hangos, většinu materiálů a fotografií získával „na 
dálku“ od externistů a zjednodušil některé časově náročné detaily – 

zmizela tedy zahraniční 
rubrika, omezila se rubrika 
čtenářských ohlasů 
a fotografie mají max. jednu 
shrnující popisku. 

V distribuci RH se kladně 
projevil fakt, že v rámci 
rozpadu tiskárny listu 
začal nový subjekt v rámci 
konkurenčního boje pro 
noviny zařizovat i dovoz 
zdarma. Negativní změnou 
bylo odmítnutí některých 9
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prodejen tisku, obchodů, úřadů a kaváren v romské čtvrti ponechávat 
a nabízet RH ve svých prostorách s argumentem, že zde došlo ke 
kriminálním činům Romů a proto tolerance k romským novinám končí.  

Jinak se podařilo udržet v ostatních oblastech standardní úroveň z roku 
2009. Jádrem novin je 6 – 8 nepravidelně za honorář publikujících 
romských externistů, a přibližně 20 dopisovatelů (asi z poloviny Romů) 
přispívajících do novin vždy k zadanému tématu zdarma. Co se týče 
neromských přispěvatelů, poněkud mezi nimi vzrostl počet lidí z židovské 
komunity. Pravidelně svoje příspěvky v každém čísle zveřejňuje vydavatel 
RH Karel Holomek a externí redaktor Gejza Horváth. Šéfredaktor funguje 
především jako hlavní editor a zajišťuje zbývající činnosti. 

Novým pozitivnínm rysem je, že na propagaci novin, textů v nich vyšlých 
i na získávání nových zájemců začala organizace využívat možnosti 
oslovovat lidi skrze sociální síť Facebook. Kontakt – téměř výhradně 
s mladšími a vzdělanějšími Romy – se tak značně zrychlil a usnadnil, 
zvýšil se i počet čtenářských ohlasů a možnosti propagace listu či 
jednotlivých článků z něj. 

Seminář o romském jazyce5.3.5. 
Rada Vlády ČR pro záležitosti romských komunit

8.prosince 2010 se uskutečnil v prostorech Muzea romské kultury 
celodenní seminář věnovaný romskému jazyku, zejména jeho současnosti 
a budoucnosti.

Ze skladby účastníků lze konstatovat, že účastníci byli vesměs profesí 
lingvistů v roli vysokoškolských pedagogů, současně romistů,  několik 
rodilých romských mluvčích. Nepodařilo se obsadit novináře romských 
periodik až na jednoho. Handicapem rovněž byla neúčast slovenských 
hostů, ač pozvaných. K uspořádání tohoto semináře, přes značné potíže, 
které jeho uspořádání provázely, nás vedlo několik závažných faktů:

1. Celková zhoršující se situace příslušníků romské komunity v ČR 
způsobená nejen globální krizí, která postihla i ČR, ale především 
narůstajícími problémy ve vzájemném soužití mezi Romy a majoritou, 
což je způsobeno do značné míry vzájemnou neznalostí i nepochopením, 
tedy tím, co nazýváme kulturními rozdíly
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2. Nepřípustnou generalizací Romů ve společnosti, jakoby jednotnou 
skupinou, sociálně vyloučenou, případně úzce napojenou na kriminalitu 
a parazitujícího způsobu života, což vyvolává další konflikty ve vzájemném 
soužití. Neznalost struktury romského společenství, jeho napojení do 
života společnosti a nezanedbatelného kulturního příspěvku.

3. Tomuto klamu podléhající politici, z důvodů všeobecně známých 
a nepochybně pokleslých, nejsouce schopni uvést do souladu mezinárodní 
závazky přijaté vstupem do EU implementací do vnitřních pravidel života, 
ať už legislativou, výkonnou mocí nebo samosprávami a jejich uváděním 
do reálného života. Neustálé měnění již dříve přijatých programů změnou 
politické nomenklatury a tím i neschopnosti mít dlouhodobý koncepční 
program integrace Romů do společnosti. Viz příklady: 

4. To všechno má negativní dopad zejména na prosazení inkluzívního 
vzdělávání v českém školství, ve kterém hraje svoji důležitou roli 
i romský jazyk, jako jedna ze součástí pochopení romské kultury a jedna 
z možností, jak zvyšovat tolik scházející sebevědomí romského žáka 
v české škole a jeho rovnocenného postavení v ní.

Základní otázky, které položil Karel Holomek a vyzval přítomné k jasnému 
vyjádření a odpovědi na ně. 

1. Má i 50 % dětí  v pozici kompetentních mluvčích romského jazyka 
právo být vzděláváno ve svém mateřském jazyku na ZŠ formou 
volitelného předmětu? Platí totéž i u děti olašských Romů, které jsou 
v pozici 100 % kompetentních mluvčích?

Jednoznačný závěr a doporučení k otázce zavádění romštiny v obou 
variantách do ZŠ jako nevolitelného předmětu všech zúčastněných zní: 
ANO. Nadále je tento cíl považován za platný, byť s vědomím, že jeho 
realizace vyžaduje mnoho náročných kroků přípravných, organizačních 
i výchovných ve smyslu obracení se k veřejnosti i prostředí romských 
rodin. Pro tuto práci, jak lze předpokládat, je připravena nevládní sféra 
romských a proromských organizací. Je si však vědoma, že bez výrazné 
podpory státu nemůže v této záležitosti pokročit dále. Účastníci semináře 
však předpokládají, že stát – MŠMT  přejde od „deklarovaných“ cílů 
adresovaných EU k jejich praktickému naplňování.

V diskusi však zazněl i názor, že po dobu  kdy, ať z jakýchkoliv důvodů 
není program zavádění romštiny realizován úspěšně, je žádoucí, aby 
romština byla kultivována a vzdělávána jinými cestami, tedy v médiích, 
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školách středních a vysokých, v literární tvorbě a vůbec v kulturních 
akcích hudebních a jiných. S částečným uspokojením lze konstatovat, že 
tato forma podpory užívání romštiny je naplňována. Účastníci semináře 
jsou realisté a vycházejí ze známých faktů o situaci v romské menšině 
i v handicapech, které zavádění romštiny provázejí (nedostatek učitelů 
a jejich příprava apod.) a jsou si vědomi náročnosti tohoto úkolu i jeho 
časových limitů,  považují tento úkol za mimořádně citlivou záležitost. 
Rozhodně nemohou být v opozici se skutečným a hlavním realizátorem 
tohoto úkolu, to je MŠMT, neboť jsou s ním na jedné lodi.

2. Nechť MŠMT ČR jasně vysvětlí zda došlo k přípravě Rámcových 
osnov pro výuku romského jazyka a to jak východoslovenského 
tak i lovarského, a pokud došlo, jak s nimi bylo naloženo pokud jde 
o uvedení do škol a veřejnosti! Totéž platí i pro zpracování didaktických 
materiálů, které mají napomoci k zařazení výuky romského jazyka dle 
zájmu a konkrétních potřeb žáků v ZŠ.

Žádáme jasné a zřetelné vysvětlení, jak byly naplněny sliby MŠMT v otázce  
didaktické i teoretické fázi přípravy zavádění výuky a vysvětlení  proč, 
pokud tomu tak je, došlo k nesplnění těchto slíbených úkolů. A, ovšem, 
jak dále v tomto směru hodlá MŠMT pokračovat a zda vůbec?   

10
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3. Jak hodlá MŠMT ČR komentovat svůj záměr podpořit výuku romštiny 
a při tom se spokojilo s nepřijetím tohoto kroku ze strany české veřejnosti 
(str. 113 Zprávy o stavu r.komunit). Kdo je míněn „českou veřejností“ 
a patří do ní i příslušníci romské menšiny?

Účastníci semináře vyjádřili jednoznačně své „pobouření“ nad vysvětlením 
nedostatků v zavádění romštiny pro odpor české veřejnosti. Českou 
veřejnost nelze pokládat za sílu, která by výuce romštiny mohla bránit, 
alespoň ne v zemi, která si činí ambici být demokratická. Tenhle postoj je 
vyhrazen pouze příslušníků menšiny, které se to týká a jeho naplňování 
je věcí mezinárodních dohod přijatých též ČR. Je to v podstatě skandální 
odhalení dosud převládající v myšlení české veřejnosti, kterému, 
doufáme že nevědomky, podlehl i  zpracovatel této části zprávy o stavu 
romských komunit -  a stát se s tímto stanoviskem ztotožnil.,

Účastníci semináře jsou přesvědčeni o tom,  že pokud zavádění romštiny 
nalézá ve veřejnosti řadu odpůrců, neznamená to v žádném případě 
rezignovat na podporu romštiny. Spíše naopak – v souladu s duchem 
Charty v rámci přípravné kampaně  mezi veřejností dosáhnout toho, aby 
výuka romštiny byla nejen respektována ale i žádána.

Na závěr dodáváme, že bez naplňování tohoto úkolu nemůže být úspěšně 
realizován ani program inkluzívního vzdělávání o němž jsme ještě 
v listopadu minulého roku (před pořádáním semináře) z úst ministra 
školství za přítomnosti premiéra slyšeli a byli ubezpečení, že tento 
program je i nadále programem MŠMT, my dodáváme že je programem 
vlády jako celku.
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Pobočky SRNM6. 
Brno6.1. 

Kontakt:
Bratislavská 65a, 602 00 Brno

e-mail: srnm@srnm.cz

tel.: 545 246 673, 545 246 674, fax: 545 246 674

Popis lokality:
SRNM působilo v rámci terénních programů i v minulém kalendářním 
roce v lokalitě města Brna. Jedná se zejména o městské části Brno 
Střed a Brno Sever, dále pak Židenice a další, v nichž nejčastěji žijí naši 
klienti. Nejčastějšími zakázkami pak bylo řešení problematiky bydlení, 
zaměstnanosti a další sociálně právní poradenství zahrnující zejména 
problematiku školství, sociálních dávek a mediace. V rámci lokální 
spolupráce se podařilo prohloubit spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování a zapojit se do dalších dílčích aktivit v městě Brně, jako byla 
pracovní skupina pro integraci a další. V rámci Brna se také rozběhly 
projekty na rekonstrukci městských domů v městských částech, kde 
naše organizace působí a TSP se také aktivně zapojili do řešení právních 
vztahů týkajících se vybraných domů, aby byl zabezpečen návrat co 
největšího počtu našich klientů do původního bydlení. Součástí našich 
aktivit byla také spolupráce v rámci projektu Druhá šance, který měl být 
preventivním řešením bytové a dluhové problematiky v městské části 
Brna Střed. Přestože se představitelé této městské části vyjádřili k jeho 
realizaci skepticky, dle našeho názoru byl tento společný projekt úspěšný, 
neboť se podařila prohloubit spolupráce mezi neziskovými organizacemi 
působícími v lokalitě a se stejnou cílovou skupinou i s úřady městských 
částí a magistrátu města Brna.

Aktivity roku 2010:
V Brně se odehrává obsahové i fianční řízení všech projektů, které 
organizace realizuje. Kromě terénní práce zde proběhly oslavy 
Mezinárodního dne Romů, seminář o romském jazyku, futsalový turnaj 
a devátý ročník festivalu Django Fest.
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Hodonín6.2. 
Kontakt:

Měšťanská 59 - vchod z ulice Štefánikova 
695 01 Hodonín

e-mail: hodonin.srnm@seznam.cz

tel.: 518 325 766

Popis lokality:
Původně bylo soustředěno 
nejvíce Romů v lokalitě ulic 
Janáčkova, Pr. Veselého. 
Lokalita je uprostřed města 
obklopena rodinnými 
domy a byty majoritní 
společnosti. V roce 2009 
byla více než polovina 
rodin vystěhována 
bez náhrady bydlení. 
Důvodem byly především 
dluhy na nájmu, druhým 
nejčastějším důvodem bylo narušování dobrých mravů. Vystěhované 
rodiny jsou nyní víceméně rozstěhovány v podnájmech po celém městě. 
Asi 8 rodin bydlí na různých ubytovnách a dvě rodiny jsou bez přístřeší 
a využívají místní noclehárnu a denní stacionář. Někteří klienti si našli 
bydlení v zahrádkářských koloniích bydlí tam i nadále bez větších 
problémů. Na podzim se opravoval bytový dům v lokalitě Bažantnice na 
ulici Skácelova. V domě je 10 bytů. Tyto byty doposud byly evidovány 
jako sociální. Rodiny, které v domě bydlely dostaly náhradní ubytování.V 
roce 2011 by měly být dokončeny opravy a byty by se měly předávat. 
Někteří nájemníci se již zpět do bytů nevracejí. Část bytů bude i nadále 
evidována jako byty sociální. Koncem roku se do lokality Janáčkova, 
Pr. Veselého nastěhovaly mladé romské rodiny, které dostaly byty od 
města. Několik rodin je v současnosti odpojených od plynu.Vzhledem k 
tomu, že problémové rodiny byly vystěhovány, není již tolik problémů s 
přestupky kvůli společnému soužití a umírnila se i trestná činnost v této 
lokalitě. Naopak přibylo lidí bez přístřeší, kteří využívají služeb místní 
charity a přespávají na noclehárně.

11
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Aktivity roku 2010:
Ve všední dny odpoledne funguje komunitní centrum a jsou pořádány 
jednotlivé pravidelné kroužky:

- taneční kroužek: 
Znovu se rozběhl v obnovené sestavě taneční kroužek pod názvem Terne 
čhaja. Skupina se skládá ze samých děvčat, protože kluci chodili místo 
tance radši na fotbal, který jim teď v KC také nabízíme. Pár odvážlivců 
k nacvičování se našlo, ale na vystoupení se styděli. Tak si děvčata při 
veřejných vystoupeních musela odtancovat i mužské role. Jejich první 
vystoupení bylo v Brně na Oslavách Mezinárodního dne Romů. Další 
velkou akcí, na které vystupovaly byl Den národnostních menšin, který 
pořádal Jihomoravský kraj v Tišnově a kde vystupoval na stejném pódiu 
i zpěvák známý z televizní soutěže Ben Cristovao, se kterým se holky 
vyfotily a byly na sebe právem pyšné. Takováto vystoupení jsou dobrou 
motivací pro děti z vyloučených lokalit, aby se snažily na sobě pracovat 
a naučily se světu předvádět, jak jsou šikovné. Po přistoupení mužského 
vedoucího tanečního kroužku se odvážili i kluci a vznikla druhá formace 
v kroužku, Cikne čhavore. V srpnu se předvedli na festivalu Romani gili 
v Olomouci, a v září se do Olomouce úspěšně vrátili jako účinkující na 
známou Romskou pouť na Svatém kopečku. Své místo měly (jen Terne 
čhaja) i na pódiu i na multikulturním festivalu Django Fest.

- sportovní kroužek:
Sportovní kroužek pokračuje již třetím rokem. Podle ročního období  
využívají ke sportovním aktivitám bud tělocvičny a sportovní haly dle 
dohody a nebo venkovní hřiště tzv. tartany. V zimním období navštěvují 
krytý bazén, v létě přírodní koupaliště. V programu byly zahrnuty 
vycházky do blízkého lesa a návštěvy výstav. Děti se schází 3x v týdnu 
od 15: 00 do 17:30 hod.

- doučování: 
Na doučování se připravují za pomoci asistenta do školy. Je jim vysvětleno, 
pokud něčemu neporozuměly, trpělivě jim za pomoci příkladů z okolí, 
které je jim blízké vysvětluje učivo. Probírají se všechny předměty, 
které děti na základní škole mají, do přípravy chodí i jedna žačka střední 
školy, která se doučuje angličtinu (angličtina byla doučována v sobotu). 
Celkem se účastnilo pravidelně 8 dětí.
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o 30.4. pálení čarodějnic: Soutěž o nejkrásnější čarodějnici,  sportovní 
soutěže pro malé i velké, opékání špekáčků. Akce se již po třetí konala 
ve dvoře lokality  Pr. Veselého a Janáčkova, počet dětí: 25  

o 1.6. den dětí: Celodenní výlet  do Mikulčic na Slovácké hradiště 
pod názvem Dobrodružná cesta, děti šly pěšky lesem  podle  určených 
značek. Cestou odpovídaly na různé přírodovědné otázky, které byly 
bodovány. Vítěz dostal za odměnu sportovní batoh a sladkosti. Za účast 
a snahu byly odměněny sladkostmi i ostatní děti. Výlet byl zakončen 
táborákem a opékáním špekáčků. Počet dětí: 15

o 3.7. hurá prázdniny: stejně jako pálení čarodějnic i oslava 
bezstarostných prázdnin se konala ve dvoře lokality Pr. Veselého 
a Janáčkova. Děti si zde užily odpoledne plné her a soutěží. Jak vítězové, 
tak ti méně zdatní byli vždy odměněni malou sladkostí. V podvečer 
se všem přítomným představil taneční soubor Terne čhaja . Večer byl 
připravený táborák a opékání špekáčků. Počet dětí: 20

o 18.7. – 25.7. letní tábor Prudká u Tišnova: Poprvé jely spolu 
s hodonínskými na tábor i děti z jiných poboček SRNM: Jeseník 
a Šternberk. Po prvotním seznamování a okukování se děti skamarádily 
a táborový týden se nesl v duchu společných her, soutěží, sportovního 
závodění, koupání a především všudypřítomného zpěvu a tance. Počet 
dětí pobočka Hodonín: 15

o 31.7. Druhý ročník o putovní pohár SRNM ve velké kopané, hřiště 
Nesyt: Letošní turnaj byl co do účasti velmi pestrý nejen tím, že se 
zúčastnili romské a neromské týmy, ale měl i mezinárodní zastoupení, 
a to ze Slovenska z Kopčan. První místo a zároveň putovní pohár putoval 
tentokrát právě na Slovensko. Počet týmů 9, celkem 110 hráčů

o 30.8. smuteční obřad: V podvečer se opět všichni sešli ve dvoře 
Pr. Veselého a Janáčkova, aby zapálením ohně a smutečním zpěvem 
vyprovodili na poslední cestu poslední prázdninový západ slunce. Smutek 
zajedli opečenými špekáčky a zmrzlinou. Počet dětí: 20

o 5.12. Mikulášská besídka: Besídka se konala letos v muzeu 
Naftových dolů, jako tradičně děti přednášely básničky a zpívaly písničky. 
Čerti spolu s Mikulášem rozdávali balíčky. Celá besídka byla provázena 
častým pláčem dětí ze strachu z čertů, což byl nejlepší důkaz toho, že 
besídka se opět vydařila. Počet děti: 50 
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Olomouc6.3. 
Kontakt:

Pavlovická 27a, 770 00 Olomouc

e-mail: olomouc@srnm.cz

tel.: +420 585 154 296

Popis lokality:
Terénní práci v Olomouci využívají lidé z různých častí Olomouce. 
Důvodem jejich roztříštěnosti je ztráta původného bytu. Pro práci 
s dospělým klientem v tom není problém, ale při práci s dětmi ano, 
neboť ty, se kterými jsme léta pracovali, musí do středu města docházet 
z okrajových částí Olomouce, kde nyní bydlí. Černá cesta, Hotelák, 
Přichystalova, holobyt Holice.

Rozšířili jsme svou působnost také na okolí Olomouce. V Pěnčíně bydlí 18 
rodin. S dětmi pracujeme v klubovně (z 8 rodin), jde převážně o rodiny, 
kde je 5 až 8 dětí. Jsou výborní tanečníci, sportovně nadaní, velmi hezky 
se s nimi pracuje. Do klubovny dochází i děti se Střechovic, Slavína, 
Přemyslovic. I zde se jedná o některé rodiny, kteří v Olomouci ztratili 
byt a nyní žijí v Pěnčíně a okolí. Rozšíření komunitního centra Olomouc 
na okolní obce mělo pozitivní ohlas u účastníků aktivit projektu, pomáhá 
nám získávat důvěru o obyvatel lokalit a v komplexní práci s těmito 
rodinami.

Loni byl velmi úspěšný kroužek vaření. Radost, kdy si děti mohly uvařit, 
doma se chlubily, co už umí. Velký ohlas měla také ukázka zdravé výživy, 
kterou nám předvedly děti z Rýmařova. Oblíbené jsou návštěvy v knihovně 
v Olomouci i v Pěnčíně, kam chodíme 2x týdně po celý rok. Tam mají 
děti možnost PC, hodně čteme což na táboře uplatníme a ohodnotíme 
v soutěži Nejlepší čtenář. Velkou radost nám dělají 3 žáci, kteří jsou na 
SŠ a postupují do 3. ročníku máme radost. Děti ze sportovního kroužku 
kromě klasických aktivit v centru měly příležitost procvičit své svaly při 
návštěvě bazénu a v zimě se za odměnu vydaly na krátkodobý pobyt 
v Pohořanech, kde si užily zimních radovánek v přírodě. 
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Nejčastější zakázkou klientů terénní práce je získání zaměstnání a bytu. 
V tomhle ohledu se těžko vychazí vstříc. Z 40 požadavků se podařilo 
najít nájem 8 Romům. Zaměstnanci se účastní komunitního plánování 
v Olomouci.

Aktivity roku 2010:
Leden:  Doučování, sport - stolní tenis, posilovna, bruslení, • 
výtvarný kroužek, turistika

Únor:  Vystoupení hudební a taneční soubor, Doučování • 
angličtina, Přednáška Policie ČR: drogy, kouření

Březen:     Příprava k maturitě, přijímacím zkoučkám na VŠ • 
(ve spolupráci s organizací Slovo 21 až do června), Přivítání jara -  
vystoupení  v DDM Olomouc, Fotbalový turnaj  v Pěnčíně   

Duben:  Velikonoční zábava, Mezinárodní den Romů - Brno • 
- taneční vystoupení, Šachový turnaj SRNM - Charita Olomouc, 
Natáčení souboru pro ČT1 – Kosmopolis, Hasičský den Pěnčín - 
fotbal, hudební vystoupení

Květen:    Den matek Pěnčín - vystoupení tanečního souboru, • 
Den Evropy -  taneční a hudební soubor, Rýmařov - taneční a hudební 
vystoupení, Účast v Talentmánii, Sportovní den (vše ke zdraví)

Červen:    Vaření,  mládež - maminky, Semináře, Karviná • 
Romfest, Bazén

12
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Červenec: Tábor Pohořany, Stanování Nová Ves, Fotbal Olomouc • 
- Pěnčín

Srpen:     Vaření, Bazén, Festival - Románi Giľi - letní kino • 
Olomouc, Milotice Talentmania

Září:         Vaření, Doučování, Sportovní akce, Romská Pouť • 
- Sv. Kopeček, Víkendový pobyt  Pohořany, Přednáška  prevence 
kriminality: šikana, záškoláctví

Říjen:  Bazén, Knihovna (2x týdně po celý rok)• 

Listopad:   Hranice na Moravě - taneční soutěž, Raut pro • 
komunitní plánování  -   pečení koláčků, chlebíčky, halušky

Prosinec:  Šternberk - vystoupení nemocnice, Mikulášská • 
nadílka, Diskotéka, Promítání filmů, DDM - taneční a hudební 
vystoupení, ZŠ   Gorkého vystoupení, Vánoční diskotéka

13
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Šternberk6.4. 
Kontakt:

Měsíční 3, 785 01 Šternberk

e-mail: sternberk@srnm.cz

tel.: +420 585 002 629

Popis lokality:
Město Šternberk obývá cca 50 romských rodin. Většina romů spadá do 
socialně slabých. Jedním z mnoha problémů je vysoká nezaměstnanost. 
Nezaměstnanost dále otevírá dveře dalším problémům jako jsou dluhy, 
exekuce, bytové problémy, patologické jevy. Majorita má zde velmi 
špatný pohled na minoritu. Romové zde vedou neustále válku mezi vlastní 
rodinou. Je to doslova válka, která se odehrává přímo na očích veřejnosti. 
Jsou napadány ženy i děti. Nejednou řešila škola nedodrženou školní 
docházku kvůli strachu z napadení po cestě do školy. Všechna napadení 
a vše, co spolu souvisí, řeší policie a soud. To vše se odráží i na dětech, 
jelikož jsou vychovávány k nenávisti k druhé skupině Romů, přestože 
jsou přímá rodina. Zjištují si předem, do které školky kdo dochází a dle 
toho posuzují kam své dítě umístí. Problémy mají totiž i maminky, které 
se náhodou setkají při společné cestě např. do školky. Naše terénní 
pracovnice se snaží docházet do obou rodin bez předsudků. Řeší s nimi 
svoji práci, přestože se na ni obracejí i s problematikou sporů, musí 
zůstat nestranná, vyslechne je, míchat se do toho nemůže, pokud se 
věci řeší soudně. Přístup do centra mají obě skupiny této rodiny. 

Aktivity roku 2010:
Byl zakoupen pingpongový stůl. Tento stůl dovybavil posilovnu, kterou 
provozujeme v našem komunitním centru a rozšířil služby centra. 
Pingpong ve Šternberku se vyloženě osvědčil, dvacítka dospívajících 
dětí tam chodí tam v podvečerních hodinách hrát, vzniká fronta, než 
se prostřídají, uvažujeme, jaké další atraktivní aktivity jim můžeme 
nabídnout (pro další rok nás napadly šipky či fotbálek). Ve městě je 
méně konfliktů zejména mezi Romy samotnými. 

Za celý rok 2010 navštěvuje centrum asi 40 dětí i s dospělými. Dospělí 
dovedou malé děti, které si zde malují nebo vyrábí různé výtvarné 
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předměty. Dospělí si mezitím zacvičí nebo zahrají pinec. V zimě je 
návštěvnost vyšší než v létě. Samozřejmě i za krásného počasí se snažíme 
děti zaujmout. Chodíme do přírody nebo si venku malujeme  křídami. 
V roce 2010 byly na Den Romů a na Den dětí uspořádány skromné 
oslavy (volnočas ve Šternberku se nám nepodařilo z žádného projektu 
zafinancovat). Děti dostávaly různé úkoly spojene s počítáním příkladů, 
básničkami, písničkami a nejvíce se osvědčila hra na superstar. Nakonec 
byl každý odměněn bonbonem či lízátkem a měli radost z pobavení. Tyto 
hry a různé činnosti se snažíme vymyšlet tak, aby to děti bavilo a zároven 
naučilo. Je to takova škola hrou. Děti jsou spokojené, ale dospělí mají 
zájem o zapojení do různých kroužků. Nabízejí se nám maminky, které 
by chtěly vést kroužky vaření a šití, ale bez dotací nejsme schopní tyto 
kroužky pokrýt. Tatínkové žádají více sportovních aktivit. Chybí nám 
aerobik a taneční pro děti. Našim cílem je uspokojit tuto poptávku po 
aktivitách. Dále je potřeba rozvíjet romskou kulturu, jelikož postupem 
integrace Romů jejich kultura zaniká. 

14
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Rýmařov6.5. 
Kontakt:

Žižkova 29, 795 01 Rýmařov  

e-mail: rymarov@srnm.cz

tel: +420 554 725 635

Popis lokality:
Klienti bydlí v nájemních bytech od města Rýmařova. Byty se nacházejí 
v blízkosti centra města Rýmařova, jedná se o nevyloučenou lokalitu. 
Nejvíce zakázek se týká řešení dávek, Byterm, řešíme patologické 
jevy u mládeže, spoluprácujeme s kurátorem a sociálním odborem 
v Rýmařově, Probačně-mediační službou, Úřadem práce, Okresním 
státním ředitelstvím Policie Bruntál.

Aktivity 2010:
V roce 2010 bylo realizováno v pobočce Rýmařov několik projektů, 
díky kterým byl podpořen celkový chod centra. Pro děti byla zajištěná 
pravidelná nabídka volnočasových aktivit (výtvarný, sportovní, hudebně-
taneční kroužek). Díky podpoře sociálního odboru a odboru kultury města 
Rýmařov bylo komunitní centrum vybaveno materiálními potřebami 
pro jednotlivé kroužky. Moravskoslezský kraj podpořil projekt „Dětský 
svět“, díky němuž proběhl letní tábor. Díky poskytnuté dotaci z Rady 
vlády pro záležitosti romské komunity mohlo komunitní centrum začít 
s vybudováním druhého sociálního zařízení, které je nutné z hlediska 
Krajské hygienické stanice v Bruntále pro registraci nízkoprahového 
zařízení. Jelikož však poskytnutá dotace nepokryla veškeré náklady, 
bude se dále v roce 2011 pokračovat.

- Už víme, co jíme:
Cílem projektu je vyzkoušet fungování projektu zdravé výživy a hygieny 
v jedné z poboček SRNM. Po jejím osvědčení by byl projekt realizován 
i v ostatních pobočkách. Pobočkou vybranou pro tento pilotní projekt je 
Rýmařov. Fenoménem doby je bohužel dáno, že se děti stravují špatně, 
a to za podpory rodičů. Tímto projektem jsme ukážali, co vlastně přijímají 
ve své stravě a jaký je to rozdíl proti vyváženému příjmu potravin, 
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kolik která potravina obsahuje cukrů 
a tuků, atp., učili jsme je rozlišovat, 
jaká strava je pro ně prospěšná. 
Nejlépe se tyto vědomosti upevnily 
u dětí z Rýmařova, osvěty se 
dostalo počátkem roku 2011 také 
jejich kamarádům a rodičům, dále 
také dětem a rodičům z ostatních 
poboček. V rámci projektu bylo 
zakoupeno i vybavení potřebné 
pro přípravu dětí na prezentace – 
fotoaparát, netbook a projektor. 
Děti se zároveň přirozenou formou 
učili práci s moderní technikou 
a nachystaly si krásné prezentace, 
které zaznamenaly ohlas i v médiích. 
Projekt Už víme, co jíme byl finančně 

podpořen Nadačním fondem Albert v rámci prvního kola grantového 
programu Zdravá pětka.

- výtvarný kroužek: 
navštěvuje jej 12-16 menších dětí, učí se koláže, modelují z plastelíny, 
vystřihují z papíru (naposledy tématicky pohádkové postavičky). Děti 
také jednou měsíčně věnují odpoledne tomu, aby si vyzdobily prostory 
komunitního centra. 

- doučování: 
doučování se věnuje především českému a anglickému jazyku, 
okrajově matematice, fyzice apod. Probíralo se např. ČJ – slovní 
druhy, vyjmenovaná slova, samohlásky a souhlásky, AJ – sloveso „be“, 
přítomný čas, M – slovní úlohy, výrazy, F – Newtonovy zákony… Kroužek 
navštěvuje 10 až 15 dětí, bylo zaměřeno pro děti a mládež s horším 
prospěchem.

- hudebně taneční kroužek: 
v komuntním centru se také nacvičují tance, a to jak moderní, tak 
tradiční, trénují zde také (kluci) hru na elektronické piano, kytaru. Dětí 
je v jednotlivých skupinkách tak okolo 6, ale vzájemně se prolínají (např. 
někteří chtějí tančit hip hop i čardáše)

15
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o 9.8. – 18.8. 2010 Letní tábor

Díky podpoře Rady Vlády a Moravskoslezského kraje proběhl letní tábor, 
jehož cílovou skupinou byly nejen romské děti a mládež, ale také i děti 
z majoritní společnosti, především ze sociálně slabých rodin. Celkem 
se letního tábora zúčastnilo 25 dětí. Díky realizovanému táboru přišly 
děti na jiné myšlenky, našly nové kamarády, měly pravidelnou stravu, 
ale především se odtrhly od domácích prací, osamostatnily se, poznaly 
novou přírodu a došlo včasné prevenci primárních patologických jevů. 
Jelikož byl letní tábor multikulturní, konaly se besedy o jednotlivých 
tradicích, mezi dětmi došlo k vzájemnému porozumění a vznikla pevná 
přátelství. Tím si všichni uvědomily, že nelze člověka charakterizovat 
podle vzhledu, či barvě pleti, ale především podle mnohem cennějších 
vlastností a to například podle charakteru, jednání, porozumění atd. 
Cílem bylo, aby si majoritní i minoritní děti uvědomily, že všichni lidé 
jsou si rovni.

Květen: Rýmařov - sportovní hry, turistika, plavecký bazén 
Olomouc

Červen: Rýmařov Den dětí

Červenec: plavecký bazén Břidličná, Harrachov - turistický výlet – 
poznávání přírody

Srpen: ZOO Olomouc, Olomouc – památky, kino,  Olomouc Golf, 
plavecký bazén, Návštěva romského festivalu

Září: Romská pouť 
– Sv. Kopeček

Říjen:  ZOO 
Ostrava, Aquacentrum, 
plavecký bazén Bruntál

Listopad: 
Aquacentrum

Prosinec:  Mikuláš, 
Vánoce 16
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Jesenicko6.6. 
Kontakt:

Velká Kraš 26

e-mail: jesenik@srnm.cz

tel.: +420 739 740 786

Popis lokality:
Na Jesenicku se nachází několik oblastí, které potřebují pomoc sociálního 
pracovníka. Naši pracovníci pokrývají část z nich svými službami. Zde 
je jejich přehled:

Bernartice, Velké Kunětice, Žulová, Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, 
Heřmanice, Stará Červená Voda, Vapenná, Široký Brod.

Pracovníci se starají především o celkové zlepšení v lokalitách, situace 
je trochu odlišná než terénní práce ve městech, pomáhají při zlepšování 
podmínek bydlení a v udržení jeho lepší úrovně. Mnoha klientům objekty, 
v nichž bydlí, patří, opravují si je jak je popsáno níže.  

Úspěchy: Přesuny dětí na jiná školská zařízení, pomalý nástup spolupráce 
rodičů se školou; Zaměstnání našich klientů, jedna klientka zdárně 
ukončila kurz pracovníka v sociálních službách, pracuje v domově 
důchodců, jeden klient ukončen kurz na křovinořez - pracuje v domově 
důchodců jako údržba. Daří se klienty přesvědčit k pomoci hospodaření 
s finančními prostředky.

Neúspěch: nedaří se udržet bezdlužnost našich klientů, nedaří se udržet 
hygienické návyky.

Klienti požadují: častější návštěvy terénního pracovníka, požadují 
odvozy a převozy klientů - nemůžeme vyhovět. Často požadují finanční 
výpomoc z naší strany, která také není možná. Klienti, si považují práce 
terénního pracovníka, pouze ve Velkých Kuněticích si koncem roku 
nepřáli terénního pracovníka, protože si sami poradí.
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Aktivity roku 2010:
SRNM obdrželo sponzorský dar pro své klienty v Kobylé nad Vidnavkou 
č.p. 75. Částka byla poměrně vysoká a byla určena především 
k odstarnění povodňových škod. V celé nemovitosti v přízemí se oklepaly 
zdi až na cihlu, vše se zpenetrovalo speciálním chemickým přípravkem. 
Vykopaly se podmáčené podlahy, byla položena izolace a základní beton. 
Podlahovou krytinou bylo linoleum a dlažba. Vybudovalo se sociální zázemí 
s bojlerem, tomu předcházela oprava a nově vybudovaná vodovodní síť 
a elektroinstalace. V dnešní době mají naši klienti zajištěny podmínky 
pro provádění osobní hygieny, tzn. koupelna a WC. Byl vystavěn celý 
nový komín, na který se napojila nová kamna. Vyčistila se a prohloubila 
studna, která byla zanesena odpadem. V závěru rekonstrukce se 
poopravila střecha, včetně ochranného nátěru. Další sponzorský dar byl 
určen pro klienty ve Velkých Kuněticích, kde byla zajištěna odbornou 
pokrývačskou firmou rekonstrukce střechy, včetně výměny střešních 
krovů. 

V obou případech se klienti zapojovali do pomocných prací. Zaměstnanci 
firmy si je velmi pochvalovali. Po rekonstrukci střechy ve Velkých 
Kuněticích, se naši klienti pustili s elánem do výkopu a vyčištění studny 
a zbudování vodovodní přípojky vlastními silami a svépomocí. Dnes tato 
nemovitost je po dlouhých letech již napojena na vodu, nemusí chodit 
pro vodu do studny, která leží na polském území.

Probíhal cyklokroužek, pro výrazně zanedbané děti z jesenicka je také 
velkým přínosem, rodiče v těchto oblastech mají mnoho potomků 
a nejsou schopni jim zajistit základní věci, které děti z majority berou 
jako samozřejmost – jízdní kola jsou jim k dispozici v našem komunitním 
centru. Z projektu SRNM sportuje bylo pořízeno jedno kolo a opravena 
kola ze stávajícího stavu. O kroužek je velký zájem, díky omezenému 
počtu kol se nemůže dostat vždy na všechny, ale děti se střídají. Byly 
uskutečněny také tři návštěvy bazénu.

Děti se zúčastnily letního tábor pro děti v Prudké u Tišnova, kde strávily 
pobyt společně s dětmi z Hodonína a Šternberka. 

Proběhla Mikulášská a Vánoční nadílka - byly zakoupeny 1 sáně do 
rodiny, sněhový talíř.

Názor dětí: „To je príma, budu se talířovat“
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Bruntál6.7. 
Kontakt: 

Aurélie Balážová
e-mail: balazsrnm@seznam.cz, balazova.drom@seznam.cz

Aktivity roku 2010:
Bruntál pracuje třetím rokem ve volnočasových aktivitách pro děti 
z romských i neromských rodin, činnost se váže na spolupráci s DDM 
Bruntál a Městským úřadem Bruntál.

Tuto činnost zajišťují 3 komunitní pracovníci na DPP: Aurélie Balážová,  
Martina Kokyová a Iveta Kokyová.

Mezi hlavní aktivity, které realizujeme, patří:
• Klubovna pro děti a mládež.
• Výchovné, volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
výuka PC.
• Centrum pro všechny věkové kategorie.

V roce 2010 končíme čtvrté období naplánovaných cílů, které se nám 
podařilo z části dosáhnout. Děkujeme Všem, který se podíleli na naší 
možné činnosti.

Nebuďme skromní a věřme, že i zdánlivě nemožné se dá dosáhnout při 
dostatečném úsilí a nasazení. Naše organizace začala pracovat v září 
2007 s cílem zaměřit se na děti. Všechny děti bez rozdílu etnika. Ukázat 
jim, co všechno se můžou od sebe naučit. Vyvolat v nich zájem o poznání, 
pocit patřičnosti, ukázat jim jiné perspektivy života, než znají ze svého 
okolí, ve kterém vyrůstají, ne svým přičiněním. Dát dětem možnost se 
projevit, ukázat co v nich je, nasadit jim vyšší cíle a umožnit jim zažít, 
že i když jsou jiného etnika mají možnost se prosadit.

Doučování: Děti, se zúčastňují podle toho, jaký mají prospěch ve škole. 
Pomáháme jim s úkoly, referáty, mají možný přístup na PC, odborným 
poradenstvím.

Výuka PC: Je u dětí velmi oblíbená, mají možnost se seznámit s možnostmi 
práce na PC, hry atd.
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Taneční: Okolo 20 dětí převážně děvčat se pravidelně účastní zkoušek 
tanečního seskupení Gypsy Princes, které pravidelně vystupuje na 
mnoha akcích v regionu (viz níže).

Výtvarný: Zúčastňují se děti, které rády malují i ti kteří chtějí svým 
obrázkem něco říct, v neposlední řadě také holky, které si chtějí 
odpočinout z tanečního výkonu.

Hudební: Děti, se učí poznávat hudbu, ne jenom Romskou ale všechny 
žánry. Kultura a hudba jsou krásné, tak proč je nepoznat co nejvíce.

Výchovní: Tím, že se děti naučí respektovat určitý čas, termín, a mají 
povinnosti o věci, které jím svěříme, se učí a vychovávají.

17
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Akce roku 2010:
- Den Romů - oslava - Bruntál
- Majáles - Bruntál
- AMARE ČAVORE divadlo - Krnov
- Den pro Klokánek - Bruntál DDM
- DDM MÉDA - Romská odpoledne - Krnov
- Domov důchodců - Bruntál
- Klokánek - Ostrava
- BAČA - Bruntál
- Den otevřených dveří - Jesenická 10
- SLAVOJ - Bruntál
- HAJLEND-BETTL - Bruntál
- Taneční soutěž - Hranice na Moravě
- Django Fest - Fléda, Brno
- ZŠ Okružní - Bruntál
- Dům dětí - Vrbno pod Pradědem
- Festival KYTKA - Rýmařovská škola - Bruntál
- Ples GYPSI PRINCESS - Bruntál
- Veletrh zdraví - Bruntál
- Dny města - Bruntál
- Zámecké dny - Bruntál
- Maturitní večírek - Bruntál
- Muzejní noc - Bruntál
- Vánoce ve městě - Bruntál
- Besídka - Bruntál
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Poděkování7. 
Donátoři7.1. 

včetně o.p.s., v abecedním pořadí:
Campa-net a.s.• 

Cooptel a.s. • 

Jihomoravský kraj• 

Ministerstvo kultury ČR• 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR• 

Ministerstvo vnitra ČR (prostřednictvím města Olomouc)• 

Město Bruntál• 

Město Rýmařov• 

Nadace Adra• 

Nadační fond Albert (prostřednictvím Nadace rozvoje občanské • 
společnosti)

Romský vzdělávací fond - Roma Education Fund• 

Statutární město Olomouc• 

Statutární město Brno• 

Olomoucký kraj• 

Moravskoslezský kraj• 

Úřady práce, sociální odbory • 

Úřad Vlády ČR - Rada Vlády pro záležitosti romských komunit• 
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...ústy našich klientů:

Udělala jsem 
si pořádek ve 

složenkách a teď už 
víme, co máme dál 
dělat, předtím se to 

na mě sypalo...Děkujeme sponzorům za 
peníze na opravu domů, 
bez vás bychom to nikdy 

nezvládli!

Mně se líbily 
výlety na ba-
zén, nejvíce se 

mi líbilo v Olo-
mouci, je to tam 

velký a navíc 
je tam tobogán! 
Taky byl dobrý 
kroužek zdravá 

pětka, hodně jsem 
se toho naučila, 
teď už vím sko-

ro všechno o 
zelenině a ovoci 

a klidně bych 
mohla udělat 

přednášku o an-
orexii :-D

Baví mě hrát fotbal, hra-
jeme s Dušanem každý 
týden. Musím se snažit i 
ve škole, abych mohl jet 
na tábor a tam hrát hry 
každý den
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Soukromé dary7.2. 
Mižikárová Zdenka - Olomouc• 
Holomek Karel - Brno• 
Švehlová Vendula - Brno• 
Vašková Hana - Hodonín• 
Daňhel Martin - Rýmařov• 
Somsi Zoltán - Olomouc• 
Dubovan Rudolf - Jeseník• 
Rafael Josef - Brno• 
Čepová Miroslava - Brno• 
Somsiová Jiřina - Olomouc• 
Turtáková Zdenka - Rýmařov• 
Turtáková Ilona - Rýmařov• 
Holomková Zuzana - Brno• 
Zima Jakub - Hodonín• 
Ščuková Olga - Olomouc• 
Rašková Bedřiška - Rýmařov• 
Drápalová Jana - Brno• 
Zdražilová Jitka - Jeseník• 
Švidrnochová Kateřina - Brno• 
Koblásová Zuzana - Brno• 
Vejplachová Jana  - Brno• 
Balážiková Věra - Rýmařov• 
Horváth Gejza - Brno• 
Kotlár Ignác - Brno• 
Gáborová Olga - Šternberk• 
Vašek Dušan - Hodonín• 
Bagárová Irena - Brno• 
Lakatošová Kristýna - Bučovice• 
Balážová Aurélie - Bruntál• 
Teinitzer Dana - Brno• 
Novotný Štefan - Hodonín• 
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No jasně, že tábor byl nejlepší, byla 
jsem poprvé a moc se mi tam líbilo!!! 
Na konci jsme dostali odměny za noční 
klid, sportovní hry, malování atd. Moc se 
těším na ten letošní. Zdravá pětka byla 
dobrá hlavně příprava pokrmů, na druhé 
straně jsem si pořád nemohla zapamatovat 
rozdělení zeleniny, pořád se mi to pletlo. 
Nakonec jsem to zvládla.

Hledám si práci, ale všude 
mi řeknou, že už mají 

plno, když tam dojdu, ale 
chodím se sem dívat na 

počítač každý týden.

Nám se nejvíc líbil tábor, bylo to tam 
dokonalý, nejvíc jsme si to užili, nejlepší 

na celém táboru byly noční výlety do 
přírody. Stačilo, aby zahoukala sova 

a všichni jsme křičeli! Už se těšíme na 
příští rok.

Pomohli mi najít 
si podnájem, kde 
mají děti konečně 

svůj pokoj
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Finanční výkazy8. 
Náklady8.1. 

- členění nákladů dle poboček:
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2
9
 9

3
3

1
3
 8

2
5

1
3
 4

5
1

2
0
 1

2
1

4
4
 4

3
1

1
4
 3

6
8

1
3
6
 1

2
9

Spoje

5
5
 3

4
3

2
8
 9

6
5

1
9
 4

3
8

3
1
 1

7
8

4
 4

5
2

1
6
 2

4
5

1
5
5
 6

2
1

Nájmy

3
2
0
 4

8
8

1
2
2
 2

5
0

7
2
 0

6
2

4
0
 0

0
0

2
0
 0

0
0

9
 3

0
0

5
8
4
 1

0
0

Hudební produkce
4
0
 9

0
0

1
5
 0

0
0

5
5
 9

0
0

Autodoprava, kulturní 
a sportovní akce

1
2
 0

0
0

3
8
 8

2
2

5
 4

5
0

7
 9

4
4

6
4
 2

1
6

Ubytování, stravné - 
tábory

3
9
 8

7
9

2
8
 8

0
0

3
9
 2

0
0

4
8
 6

5
8

1
5
6
 5

3
7

Propagace

4
0
 4

6
1

9
 9

7
6

5
0
 4

3
7

Výrobní náklady - 
noviny RH

3
2
6
 4

4
6

3
2
6
 4

4
6

Distribuce - noviny 
RH

2
1
4
 1

2
0

2
1
4
 1

2
0

Ekonomické služby

6
0
 8

5
0

6
0
 8

5
0
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Honoráře- noviny RH

4
3
 2

7
8

4
3
 2

7
8

Ostatní služby

3
5
 4

2
2

7
5
0

4
4
0

1
 0

0
2

2
 4

3
4

4
0
 0

4
8

Osobní náklady 
celkem

1
 1

6
7
 7

1
9

6
3
0
 2

9
1

4
3
5
 3

9
7

5
7
0
 4

3
1

2
5
5
 4

6
7

1
7
4
 4

9
4

3
 2

3
3
 7

9
9

Mzdové náklady
6
8
8
 1

1
9

4
3
2
 5

2
9

2
7
1
 2

5
7

3
3
3
 3

1
3

1
7
3
 1

4
1

1
2
9
 1

0
4

2
 0

2
7
 4

6
3

Zákonné pojištění

2
4
0
 4

3
5

1
4
4
 2

1
2

9
3
 2

8
0

1
1
6
 4

1
8

5
8
 7

9
8

4
5
 3

9
0

6
9
8
 5

3
3

Dohody o provedení 
práce

2
3
9
 1

6
5

5
3
 5

5
0

7
0
 8

6
0

1
2
0
 7

0
0

2
3
 5

2
8

5
0
7
 8

0
3

Daně a poplatky 
celkem

2
0
 0

9
1

2
 7

1
4

2
2
 8

0
5

Ostatní daně a 
poplatky

1
1
 4

0
4

1
1
 4

0
4

Pojištění 

8
 6

8
7

2
 7

1
4

1
1
 4

0
1

NÁKLADY CELKEM:

2
 5

1
2
 0

0
6

8
8
1
 1

7
7

8
1
7
 4

5
0

8
0
6
 8

6
8

4
4
9
 3

5
3

3
3
4
 7

5
3

1
5
 0

0
8

5
 8

1
6
 6

1
5
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- členění nákladů dle jednotlivých sociálních služeb:

TP 
3804942 
Brno + 
Hodonín

TP 
8450481 
Olomouc 
+
Rýmařov

TP 
2392482 
Velká 
Kraš

TP 
4115074 
Šternberk

NZDM 
3165478 
Olomouc

Spotřební 
náklady 
celkem

87 741 9 462 3 811 67 482 9 345

Spotřeba 
materiálu

42 600 3 317 2 421 573 8 545

Nákup 
DHM

5 807 1 390

Spotřeba 
energie

39 334 6 145 66 909 800

Služby 
celkem

359 929 101 439 73 948 54 979 68 052

Opravy a 
udržování

13 602 2 950 500 1 500

Cestovné 22 572 8 758 33 926 16 135 6 864

Spoje 49 996 20 439 4 002 16 615 19 012

Nájmy 220 660 47 109 28 000 10 000 30 000

Ekonom. 
služby

21 630 10 275 4 820 9 050 10 500

Ostatní 
služby

31 469 11 908 2 700 1 679 1 676

Osobní 
náklady 
celkem

498 906 277 133 321 681 274 265 322 043

Mzdové 
náklady

336 966 182 590 218 441 190 606 205 747

Zákonné 
pojištění

115 940 71 643 74 740 65 659 70 796
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Dohody o 
provedení 
práce

46 000 22 900 28 500 18 000 45 500

Daně a 
poplatky 
celkem

11 028 1 176 560 3 274 560

Ostatní 
daně a 
poplatky

5 141 616 560 3 274 560

Pojištění 5 887 560

NÁKLADY 
CELKEM:

957 604 389 210 400 000 400 000 400 000
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Výnosy8.2. 
Ministerstvo 
kultury

Romano Hangos 811 220 942 220

Romani gili-
Olomouc

44 000

Djangofest 87 000

MPSV Terénní 
programy 
Jihomoravský 
kraj

962 000 2 562 000

Terénní 
programy 
Olomoucký kraj

1 600 000

Úřad vlády Podpora KC 632 000 691 500

Seminář o 
romském jazyce

59 500

Jihomoravský 
kraj

Terénní 
programy

50 000 200 000

Olomoucký kraj Rozšíření KC 
Olomouc

50 000

SRNM sportuje 30 000

Moravskoslezký 
kraj

Dětský svět 
(Rýmařov)

70 000

Město Brno Django Fest 20 000 232 500

Mezinárodní den 
Romů

50 000

Město Bruntál Most pro vás 15 000

Město Rýmařov Vybavení KC 11 000

KC Rýmařov 5 000

Město Olomouc Dětský tábor 64 000

Lektoři KC 67 500
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Nadace Adra Příspěvek 
na obnovu 
povodnovych 
škod

30 000 330 854

Roma 
Education Fund

Poznávejme se 
už ve škole

222 471

NROS Už víme, co 
jíme

78 383

Úřady práce aktivní politika 
zaměstnanosti

639 920 1 203 062

Příspěvky soc.
odborů 

Letní tábor 
(Jeseník)

28 690

Předplatné, 
inzerce

Romano hangos 25 075

Vlastní příjmy 156 219

Dary firem 75 000

Dary soukromé Dary 
soukromých 
osob

278 158

CELKEM 6 162 136 Kč
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Rozvaha8.3. 
AKTIVA

Č
ís

lo
 ř

ád
ku

Stav k 
první-
mu dni 
účet-
ního 
období

Stav k 
posled. 
dni 
účet-
ního 
období

A. Dlouhodobý majetek 
celkem 

Součet ř. 
2+10+21+29

1 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný 
majetek celkem 

Součet ř. 3 až 9 2 0 0

II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem

Součet ř. 11 až 
20

10 53 124

  4. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí                     

14 53 124

III. Dlouhodobý finanční 
majetek celkem                      

Součet ř. 22 až 
28

21 0 0

IV. Oprávky k 
dlouhodobému majetku 
celkem

Součet ř. 30 až 
40

29 -53 -124

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku

33

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku

34 -53 -124

B.   Krátkodobý majetek 
celkem                                  

Součet ř. 
42+52+72+81 

41 742 1 255

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 
51

42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 až 
71

52 272 269

   1. Odběratelé 53 9 9

   5. Ostatní pohledávky 57 244 241

  17. Jiné pohledávky                                                   69 19 19
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III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 

Součet ř. 73 až 
80

72 470 980

   1. Pokladna   73 106 77

   3. Účty v bankách     75 364 903

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 až 
84 

81 0 6

   2. Příjmy příštích období                                                                    83 6

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 742 1 255

PASIVA

Č
ís

lo
 ř

ád
ku

Stav k 
první-
mu dni 
účet-
ního 
období

Stav k 
posled. 
dni 
účet-
ního 
období

A.      Vlastní zdroje 
celkem                                                    

Součet ř. 87 + 
91                

86 -1 139

I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 až 
90

87 0 0

II. Výsledek hospodaření 
celkem 

Součet ř. 92 až 
94

91 -1 139

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 -1 139

B.        Cizí zdroje 
celkem

Součet ř. 
96+98+106+130

95 743 1 116

I. Rezervy celkem ř. 97 96 56 55

   1. Rezervy                                                                                                      97 56 55

II. Dlouhodobé závazky 
celkem  

Součet ř. 99 až 
105

98 0 0
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III. Krátkodobé závazky 
celkem                                   
          

Součet ř. 107 až 
129    

106 657 931

   1. Dodavatelé 107 86 85

   3. Přijaté zálohy 109 38 35

   4. Ostatní závazky 110 2 3

   5. Zaměstnanci 111 142 205

   7. Závazky k  institucím soc. 
zabezpeční a veřejného zdravotního 
pojištění

113 81 105

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 88 88

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -53 -53

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 3 -1

 12. Závazky ze vztahu k státnímu 
rozpočtu

118 69 59

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121 30 30

 17. Jiné závazky                                                                                     123 166 359

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128 5 16

IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 až 
133

130 30 130

   2. Výnosy příštích období                                                                     132 30 130

PASIVA  CELKEM ř.  86 + 95 134 742 1 255
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SRNM - o. p. s. 
Úvod9. 

Kromě občanského sdružení ještě zůstává nezrušená i obecně prospěšná 
společnost, původně zřízená za účelem realizace některých typů projektů, 
později se od dvojí právní formy upustilo kvůli nutnosti sjednocení aktivit. 
Poslední projekt byl realizován v roce 2009. V roce 2010 pouze dobíhaly 
některé nevyčerpané dotace a pod. Více ve finančních výkazech. 

Finanční výkazy10. 
Příjmy:

Úřady práce Aktivní politika 
zaměstnanosti

43 200

Dary firem Firma Campanet na opravu 
domu po povodních z roku 
2009

48 325

Dary soukromé Dary soukromých osob 7 623

CELKEM 99 148

Výdaje:
Materiál 17 212

Cestovné 1 003

Právní služby 10 000

Stavební práce 12 969

Ostatní služby 6 562

Mzdové náklady HPP 36 124

Mzdové náklady DPP 17 410

Pojištění ke mzdám 12 411

Penále za porušení 
rozpočtové kázně

3 093

Poplatky bance 5 496

CELKEM 122 280
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