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Úvodní slovo1. 

Počátkem roku 2012 zahajuje Společenství Romů na Moravě druhé 
dvacetileté období své činnosti. Tím současně naznačujeme, že přes všechny 
obtíže a překážky chceme setrvat v práci, kterou máme v programu a která 
se vyznačuje některými charakteristikami, které nejsou pro podobné 
nevládní organizace běžné.

Které charakteristiky to jsou? Společenství Romů na Moravě je organizací, 
která si předsevzala od okamžiku svého vzniku naplňovat program 
integrace Romů v obou složkách této práce, tedy nejen vzestupu na půdě 
občanské, ale také na půdě identity Romů.

Úsilí o uchování a kultivaci identity Romů je obsaženo v každém programu, 
ať už se jedná o programy vyloženě sociální, vzdělanostní či kulturní.

Všechny tyto programy, plněné na základě podávaných projektů, jsou 
popsány v dalších kapitolách této zprávy.

V tomto úvodníku zmíním jenom ty, které jsou odlišné od  programů jiných 
nevládních organizací.

Jestliže zmíníme práci v sociální oblasti, pak při realizaci této práce 
našimi pracovníky, je zakotveno odstranění příčin, které jsou důležité pro 
poznání faktu, proč právě romská populace je postižena silným sociálním 
propadem, vysokou nezaměstnaností a řadou nepřímých nerovností, které 
ji neumožňují dosáhnout na práva, která jiným natolik vzdálena nejsou.

Součástí této sociální práce mezi Romy je také úsilí o úspěšnou integraci 
Romů vracejících se po výkonu trestu do normálního života, velmi často 
podmínečně.

Prvek identity je velmi silně obsažen i v programech vzdělanostního růstu 
a přesně dokáže charakterizovat, proč právě romský žák je neúspěšný 
v české škole a proč je tak vysoká segregace v tomto prostředí. Náš 
mezinárodní program desegregace, kterým jsme se v tomto roce zabývali, 
byl mimořádně kriticky zaměřen vůči nedostatkům ve vládní sféře a její 
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neschopnosti realizovat navrhované kroky v odstranění nerovností 
romského žáka v české škole. 

Vedle těchto pilotních programů jsme absolvovali drobnější programy 
kulturní. Byl jím například už tradiční festival romské a „sblížené“ muziky 
Django Fest.

Je třeba také zmínit, že členové a příznivci Společenství Romů na Moravě 
jsou laickou veřejností, která ve svém úvodu přispěla ke vzniku Muzea 
romské kultury, jsou jejími trvalými příznivci a podporovateli všech jejich 
kulturních programů i ad hoc akcí k jednotlivým aktuálním tématům 
romské kultury.

Společenství Romů na Moravě je jednou z mála romských organizací, 
která si vzala za úkol prezentovat dosud dosti neznámý romský holocaust 
a v tomto směru je snad vůbec jedinou organizací tohoto druhu, která 
úzce spolupracuje s brněnskou a pražskou židovskou obcí na společných 
programech v prezentaci a reflexi společného osudu Židů a Romů 
v koncentračních táborech Třetí říše.

Vydavatelem romského čtrnáctideníku Romano hangos je rovněž 
Společenství Romů na Moravě. Toto periodiku vstupuje již do 14. výročí své 
práce a je vlastně jediným takto tradičním romským periodikem. Jediným, 
které se zabývá politikou, publicistikou, společenským děním i kulturou: 
všech těchto událostí, které mají blízkou i vzdálenou souvislost se životem 
Romů. Romano hangos je distribuováno po celé republice.

Vše nasvědčuje tomu, že činnost Společenství Romů na Moravě bude 
pokračovat i v dalším období a že přispěje ke vzestupu Romů po všech 
stránkách i v mimořádně obtížné situaci, která v roce 2012 postihuje nejen 
Romy, ale do značné míry i celou společnost.
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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: Karin Krištofová

Brno

Hodonín

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

Terénní sociální práce:
Mgr. Margita Rácová, Ing. Karel Holomek

Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- jednorázové akce, desegregace na školách
- fotbalový kroužek pro děti i dospělé
Mgr. Margita Rácová, Mgr. Miroslava Čepová, 
Šarlota Filová, Darina Říčková, Alexandr Zguga, 
Josef Rafael*

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

Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- taneční kroužek
- fotbalový kroužek
- jednorázové akce 
Hana Vašková, Dušan Vašek st., Dušan Vašek 
ml., Marcela Zimová

* vykonávají aktivity bez nároku na honorář
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Olomouc

Rýmařov

Bruntál

Kulturní aktivity:
- Romani Gili
Všichni členové pobočky Olomouc*

Terénní sociální práce:
Jiřina Somsiová
Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- jednorázové akce
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Jiřina Somsiová, Jiří Somsi, Olga Ščuková, 
Lukáš Ščuka, Petr Ščuka st., Nicola Šebková, 
Zdenka Mižikárová, Irena Víchová, Alena 
Gáborová

Terénní sociální práce:
Martin Daňhel, Zdena Turtáková

Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- sportovní kroužek, hudební kroužek, taneční 
kroužek, zdravá výživa
- jednorázové akce
Martin Daňhel, Ema Daňhelová, Veronika 
Mirgová

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

Šternberk

Terénní sociální práce:
Olga Gáborová, Jiřina Somsiová

Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- sportovní kroužek, posilovna
Olga Gáborová, Martin Gábor*

Velká 
Kraš

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

Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- sportovní kroužek
Rudolf Dubovan
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Projekty sociálních služeb5. 
Terénní programy5.1. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Město Hodonín

Veřejný závazek5.1.1. 
Poslání

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• 
podporovat romskou emancipaci a dialog na všech úrovních • 
společnosti

Cíle
Sociálně slabým, zejména Romům, v akutní nepříznivé sociální situaci 
nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením zabezpečíme prostřednictvím 
terénní práce a poradenství:

zlepšení bytové situace (standardní bydlení, nájemní vztah, odpovídající • 
podmínky, velikost bytu vzhledem k počtu členů rodiny)

pomoc při hledání zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání• 

zvýšení informovanosti o možnostech vzdělání• 

pomoc při řešení rasové diskriminace a zvýšení informovanosti • 
o možnostech obrany

podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech• 

Zásady
Dodržování práv klientů > Respektování volby klientů > Individualizace 
podpory > Zaměření na celek > Flexibilita > Bezplatnost > Odbornost >  
Rovnost přístupu ke službě
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Rok 20115.1.2. 
V roce 2011 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). Rozdíl mezi porovnávanými lety 
v oblastech Bydlení a Dluhy je způsoben přidáním podkapitoly „dluhy 
na bydlení“ do oblasti Dluhy, předtím zařazované do oblasti bydlení. Ze 
statistiky vyplývá, že se jedná o nejrozšířenější problém, se kterým se 
terénní pracovníci potýkají.  

Souhrnná statistika služeb poskytovaných v roce 2011 (srovnání s r. 2010):
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Souhrn poskytnutých služeb dle poboček (srovnání let 2011 a 2010):



10

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež5.2. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Statutární město Olomouc

Veřejný závazek5.2.1. 
Poslání 

Pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a pomocí metod sociální • 
práce snižovat míru sociálního vyloučení dětí a mládeže.

Poskytnout bezpečné místo pro děti a mládež, kde mohou trávit svůj • 
volný čas a rozvíjet vlastní osobnost. 

Cíle
Cílem služby je naplnit volný čas dětí a mládeže v Olomouci a okolí a zlepšit 
jejich životní situaci pomocí:

vedení ke smysluplnému trávení volného času a nabídnutí podnětů • 
k jeho samostatnému využívání, cíleného rozvoje nadání jednotlivých 
dětí a budování jejich sebevědomí a emancipace,

podpory vzdělanosti formou mimoškolní přípravy a výchovně-• 
vzdělávacích programů prevence patologických jevů, předávání 
praktických dovedností a objektivních informací a tím snižování výskytu 
rizikového chování,

zlepšení komunikace s okolím a získání dovedností pro samostatné • 
vyřizování osobních záležitostí, za spolupráce s dalšími subjekty 
podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin

nabídnutí prostředí, kam bude dítě chodit rádo, kde se bude dobře • 
cítit, kde má možnost svěřit se svými problémy, kde najde mimoškolní 
zájmové aktivity, 

Zásady
Dodržování práv klientů > Respektování volby klientů > Individualizace 
podpory > Zaměření na celek > Flexibilita > Bezplatnost > Odbornost > 
Rovnost přístupu ke službě
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Rok 20115.2.2. 
V komunitním centru na Pavlovické ulici v Olomouci funguje celoročně 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je otevřeno všem dětem, které 
se přijou podívat, a 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. 

Cíle služby se nám daří naplňovat, přestože vidíme nedostatky v komplexní 
práci s rodinou, kde by bylo nutné vynaložit, zejména u těch nejhorších 
případů mnohem větší finanční objemy, než na co naše dotace vystačují.

Celkem pravidelně docházelo do klubu v Olomouci 36 a v přidružené 
pracovišti v Pěnčíně 34 dětí a mládeže. Při jednorázových akcích se nám 
daří mobilizovat větší množství účastníků, včetně rodičů dětí či členů 
majority.

Práce Policie ČR s dětmi v rámci prevence kriminality, tábor NZDM Olomouc, Pohořany
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Volný čas a vzdělání6. 
Už víme, co jíme6.1. 

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 jednotlivých 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. Děti 
byly s projektem velmi spokojené 
a těší se, že by se někdy mohly 
dočkat pokračování. O realizaci 
projevili zájem i v ostatních 
pobočkách, grantový program 
Zdravé pětky byl ukončen 
a snažíme se tedy získat finance 
jinde.

Příprava a prezentace zdravé výživy
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Poznávejme se už ve škole6.2. 
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 měl 
projekt 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. 

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, 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. 

Pokračování v roce 2011 přineslo již vlastní výsledky. Např. v lednu 
se uskutečnila schůzka, které se účastnilo 20 rodičů romských dětí 
a výsledkem byla snaha přemístit jejich děti ze segregované školy do školy 
české ještě během stávajícího školního roku. Přemístění je požadováno u 6 
dětí. I to je jeden z výsledných indikátorů, který ukazuje, že naše působení 
na rodiče nezůstalo bez odezvy. Změna mínění rodičů romských dětí je 
nastartována a postupně dozná změny, tento problém je řešitelný úspěšně 
během jedné generace. Měnit mínění rodičů dětí většinové společnosti 
(předsudky a neochota nechat děti ve společnosti romských dětí) je úkol 
dlouhodobý, který vyžaduje součinnost více subjektů včetně podpory 
autorit a státu. Takovýchto motivačních schůzek pro rodiče se uskutečnilo 
několik a v důsledku došlo k přemístění 7 dětí ze segregovaných škol a 6 
dětí nastoupilo do první třídy do tzv. českých škol. Náš cíl pro tento projekt 
byl naplněn, v motivačních schůzkách pro rodiče chceme pokračovat, nejde 
nám o masivní přesuny skupin žáků, ale o pozvolné proměšování etnicity 
ve třídách.

Motivační schůzka s rodiči
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Tvoje škola - Tiri škola6.3. 
Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR
Na konci roku 2011 jsme 
obdrželi dotaci na projekt 
Tvoje škola, ze které 
jsme připravili program 
pro děti, které vycházejí 
základní školy. V našich 
pobočkách se uskutečnily 
schůzky s těmito dětmi, 
kde jsme probírali, na 
jaké školy se chtějí hlásit, 
doporučili jsme jim školy 
vhodné vzhledem k jejich 
studijním předpokladům 
i jejich finanční situaci 

v rodině (kalkulace dojíždění apod.), probrali jsme potřebnost jednotlivých 
profesí v regionu a jejich potenciální uplatnitelnost. Děti si odnesly spoustu 
nových informací a budou se i v průběhu příštího roku vracet pro další 
rady. Pokud máte dítě, které vychází základní školu v jedné z lokalit, 
kde působíme (Hodonín, Šternberk, Olomouc, Pěnčín, Rýmařov, Velká 
Kraš) a nedostala se k vám informace o konané schůzce, můžete si přijít 
pro informace do našeho regionálního centra, kde vám jsou k dispozici 
i brožurky, které vám a vašim dětem pomohou v rozhodování, které je 
důležité a nemělo by zůstávat náhodné, protože může ovlivnit budoucnost 
vašeho dítěte. Tyto příručky si můžete stáhnout na webových stránkách 
www.srnm.cz.

titulní list brožury
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Celoroční činnost a tábor Olomouc6.4. 
Statutární město Olomouc

Projekt se zabýval průběžnou celoroční činností v komunitním centru 
Pavlovická a letní tábor pro romské i neromské děti z Olomoucka 5.7. 
-11.7.2011

Volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity: hudební a taneční kroužek, 
sportovní kroužek, výtvarný kroužek. Mnoho vystoupení. S dětmi se 
pracovalo v menších skupinkách. Činnosti úměrné věku a tělesným 
dispozicím s důrazem na komunikaci, spolupráci, toleranci, soutěživost. 
2x týdně hudební, taneční a sportovní kroužek, 1x týdně výtvarný a vaření 
a hospodaření. Průběžně doučování. Pravidelně se účastnilo 22 dětí.

Tábor, který se konal v červenci 2011 na Pohořanech u Olomouce byl 
v pořadí 20. Je každoročně očekáván, těší se na něj stále hodně dětí. Pobyt 
je velmi oblíbený, což si vážím, staří Romové se dotazují už v zimních 
měsících-jen aby se jeho dítě dostalo na tábor.  

Většina dětí jsou z NZDM - navštěvují kroužky mají dobré výsledky ve škole, 
ti jsou upřednostňováni. Další děti tvoří děti z okolních častí Olomouce. Tam 
je vidět jak jsou vděčné, vše jim je nové, jsou velmi soutěživé, poslušné.

Sedm let s námi jezdí 2 kamarádi z Policie ČR a ti na procházkách volně 
nenuceně hovoří, vysvětlují, jak se chovat k cizím lidem nebýt důvěřivý, 
pomoci starším lidem, jak se bránit, nehrát nic, hledají houby, stavějí se 
chatrče, hledá se poklad, kde jsou také umístěné vědomostí otázky. Zařadili 
jsme do programu jak zacházet s lékárničkou, jak ošetřit kamaráda, 
poskytnout první pomoc.  

Děti mají malou slovní zásobu a tak hrajeme denně vědomostní hru 
(autobus), kde mají možnost rozšířit slovní zásobu. Po dobu pobytu jsou 
potlačené zlozvyky  jako  plivání, řešit silou, neskákat do řečí. Děti jsou 
vděčné, že dospělí je vyslechnou (doma jsou odbývané).

<<< Společná fotka všech účastníků tábora
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Rozšíření působnosti KC Olomouc6.5. 
Olomoucký kraj, podpora integrace romských komunit

Komunitní centrum zajišťuje pro děti a mládež pravidelnou nabídku 
volnočasových aktivit v podobě kroužků, které jsou realizovány během 
pracovního týdne vždy v odpoledních hodinách. Doučování probíhá 
individuálně v rodinách dětí a je zajištěno dvěma dobrovolnými pracovníky. 
Spolupráce  se ZŠ Pěnčín a ZŠ Přemyslovce. 

Rok 2011 v Pěnčíně: denně 4 hodiny sportovní hry v areálu obce, nacvičuje 
zde taneční a hudební kroužek, pořádáme vycházky do přírody, často se 
účastní i rodiče dětí. Pomáhají při různých sportovních soutěžích, doprovází 
nás na výlety. V Pěnčíně se účastní většinou 25-30 dětí. V Pěnčíně 
pracujeme s celými rodinami, probíhá zde i terenní práce. V Pěnčíně žije 45 
dospělých, 42 dětí. Pokud mohu porovnávat – děti z Pěnčína jsou vděčné, 
soutěživé. Ale jsou zde 4 děti, které mají vysoký počet neomluvených 
hodin. S rodinou intenzivně pracujeme.

Víkendový tábor se konal od 7.10. do 9.10.2011 na Ochoz u Konice. 
Zúčastnilo se 20 romských děti, 2 z majoritní společnosti. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu, díky níž je zajištěn 
pravidelný chod Komunitního centra. Pevně věříme, že naše spolupráce 
bude probíhat i v následujících letech.

výlet sportovního kroužku na bazén
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Pojď s námi6.6. 
Jihomoravský kraj, Město Hodonín

Hodonín:

Taneční kroužek Terne čhaja:
Počet tanečnic 7. Tančí tradiční romské tance. K nácviku tanců se schází 
3x v týdnu od 15:00 do 17:00 hod. K jejich specifiku patří to, že je snad 
nikdy neuvidíte tančit stejný tanec, děvčata nacvičují na každé veřejné 
vystoupení novou sestavu na jinou písničku.

Taneční kroužek Cikne čhavore:
Počet tanečníků 6 – 2 kluci, 4 holky. Tančí tradiční romské tance. K nácviku 
tanců se schází 2x v týdnu od 14:30 do 16:00 hod.

letní tábor Littner
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Sportovní kroužek:
- pokračuje již čtvrtým rokem. Vedoucím je 
Dušan Vašek. Podle ročního období využívají ke 
sportovním aktivitám buď 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 scházely 3x v týdnu od 15:00 
do 17:30 hod. 1. září 2011 založilo SRNM ve 
spolupráci s občanským sdružením Euroroma 
futsalový tým pro chlapce od 15 let. Tento 
tým byl řádně přihlášen do soutěže. Trénovat 
chodí 3x v týdnu do tělocvičny na integrované 
učňovské středisko Jilemnického v Hodoníně. 

Vybrané jednorázové akce:
30.4. Pálení čarodějnic, 1.6. Den dětí - výlet do Mikulčic, 30.7. – 6.8. letní 
tábor turistická základna Littner, 13.8. Třetí ročník O putovní pohár SRNM 
ve velké kopané, hřiště TJ Sokol Rybáře, 30.8. Smuteční obřad - rozloučení 
s prázdninami, 5.12. mikulášská besídka

Brno:

Sportovní kroužek:
Futsalový klub funguje při SRNM Brno již mnoho let, vedoucím je Josef 
Rafael. Mezi jeho hráči je mládež i dospělí. Sportovci se pravidelně 
scházejí k tréninkům, dospělé mužstvo se po zaplacení startovného 
účastní brněnské futsalové ligy, pořádané B.A.F., kde se účastní celoroční 
soutěže a jednorázových turnajů. Ve své třídě jsou v současné době na 
4. místě s úspěšností 53%. Hráči také trénovali v tělocvičně v Novém 
Lískovci. Projekt „Pojď s námi“ byl využit i na podporu mužstva sportovním 
a ochranným vybavením.  V roce 2011 pořádali tito hráči 11.6. i turnaj v 
Brně, kam si pozvali družstva převážně družstev výběrů z Brna (Tyršák, 
Maďari, Bohuštým, Komárov, Fiačštolo, Královo Pole, Sokolnice) i hosty ze 
Slovenska (Bratislava, Šala). První ročník Roma cupu Brno nad 35 let se 
konal na počest bývalého spoluhráče a rozhodčího Juliuse Kumaje alias 
Ďusiho In memoriam. Konal se na hřišti Radlas, za účasti brněnské romské 
i olašské fotbalové elity. 

plakát turnaje Hodonín
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Podpora KC Rýmařov6.7. 
Moravskoslezský kraj, Město Rýmařov

Z těchto zdrojů bylo podpořen chod komunitního centra, zejména pak 
stran volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin, 
zejména romských dětí, a tím rozšířit nabídku jednotlivých kroužků s cílem 
účasti i majoritní mládeže a zapojit obě tyto skupiny do společného soužití 
a předcházet patologickým jevům. Dalším bodem byla realizace letního 
tábora, který byl zaměřen na sport, turistiku a poznávání okolní krajiny 
s využitím jednotlivých besed o prevenci sociálně patologických jevech, 
diskuzemi o jednotlivých tradicích a besed obou těchto skupin.

Vzhledem ke skutečnosti, že nám byly schváleny požadované finanční 
částky v minimální výši, bylo velice obtížné oba tyto body splnit. I přes 
to vše byly volnočasové aktivity realizovány dvěma dobrovolníky, díky 
nímž jednotlivé kroužky mohly být realizovány. Poskytnutá finanční částka 
byla tedy použita na 
zajištění ubytování a 
částečně stravného 
pro letní tábor. I přes 
tuto skutečnost jsme 
byli nuceni požádat o 
spolupráci Sociálního 
odboru města Rýmařova 
o poskytnutí mimořádné 
okamžité pomoci 
rodičům, kteří pobírají 
dávky hmotné nouze o 
příspěvek ve výši 1 800 
Kč za dítě na zajištění 
cestovného, potravin, 
odměn a poznávacích 
výletů, které byly 
v rámci letního tábora 
uskutečněny. 

Komunitní centrum zajišťuje pro děti a mládež pravidelnou nabídku 
volnočasových aktivit v podobě kroužků, které jsou realizovány během 
pracovního týdne vždy v odpoledních hodinách. Děti mají možnost 

účastníci soutěže v malování
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navštěvovat např. hudebně taneční kroužek, výtvarný kroužek, základy 
práce na PC atd. Doučování probíhá individuálně v rodinách dětí a je 
zajištěno dvěma dobrovolnými pracovníky.

Letní tábor se konal od 8.8. do 17.8.2011 v Pohořanech. Zúčastnily se 
nejen romské děti, ale i děti a mládež z majoritní společnosti. Tábor byl 
tedy uskutečněn v multikulturním prostředí, což vedlo ke vzájemnému 
porozumění, prezentace tradic, hodnot a zvyků obou těchto skupin. 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 atd. Cílem bylo, aby si majoritní i minoritní děti 
uvědomily, že všichni lidé jsou si rovni.

Každoročně jsou 
dětem, kteří se 
zúčastní letního 
tábora rozdávány 
školní potřeby, bylo 
tomu i tento rok. 
Tyto odměny byly 
hrazeny z příspěvku 
od sociálního odboru 
a mimořádné 
okamžité pomoci, 
která byla poskytnutá 
rodičům. Děti obdržely 
vybavená pouzdra, 
rýsovací potřeby, 
výtvarné potřeby aj. 
Pro mládež 8. a 9. 
tříd proběhla beseda 

o důležitosti vzdělání.

I přes všechna úskalí, které nám v realizaci projektu bránily, jsme díky 
týmové spolupráce členů rýmařovské pobočky a vedení organizace zvládli 
překonat, a kladené cíle tohoto projektu byly naplněny ve stoprocentní 
míře. Moravskoslezskému kraji bychom chtěli touto cestou poděkovat, 
alespoň za částečnou spoluúčast. Pevně doufám, že budeme nadále ve 
spolupráci a realizaci projektů zaměřených na děti a mládež ze sociálně 
slabých rodin pokračovat i v následujícím roce 2012.

sportovní hry na táboře
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Most pro nás, Využití volného času6.8. 
Město Bruntál

Bruntál  pracuje pátým rokem ve volnočasových aktivitách pro děti 
z romských i neromských rodin, činnost spočívá v spolupráci s DDM Bruntál 
a Městským úřadem Bruntál.

Mezi hlavní aktivity, které realizujeme patří:

Klubovna pro děti a mládež.• 

Výchovné, volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnost, výuka PC.• 

Centrum pro všechny věkové kategorie.• 

Rok 2011 se nesl ve znamení 
naplňování dlouhodobých 
cílů, které jsme si zadali 
v minulých letech. Naším 
cílem bylo ukázat že jsem 
schopni, ukázat co všechno 
se dá dělat ve volným čase 
s  dětmi, rodiči a kamarády, 
který mají zájem svůj volný 
čas využít plnohodnotně. 
V obsazení vedoucí Aurélie 
Balážová a lektorky 
volnočasových aktivit 
Martina Kokyová a Iveta 
Kokyová realizujeme aktivity, 
mezi něž patří volnočasové 
a vzdělávací kroužky. Děti mají na výběr: taneční kroužek, doučování, 
výuka PC, malování, hudební, výchovní, poznávací výlety. Naše pobočka 
začala pracovat v září 2007, naším cílem je zaměřit se na děti, všechny 
děti bez rozdílu na etnikum. Ukázat jim, co všechno se můžou od sebe 
naučit. Vyvolat v nich zájem o poznání, pocit patřičnosti, ukázat jím jiné 
perspektivy života, než znají ze svého okolí v kterém vyrůstají, ne svým 
přičiněním. Dát dětem možnost se projevit, ukázat co v nich je, nasadit 
jim vyšší cíle a umožnit jim zažít, že i když jsou jiného etnika mají možnost 
se prosadit.

Veletrh zdraví 
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Doučování: Děti, se zúčastňují podle toho, jaký mají prospěch ve škole. 
Pomáháme jím 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.

Výtvarný: Zúčastní se děti, které rádi malují i ty kteří chtějí svým obrázkem 
něco říct, 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.

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

Zápisy dětí do kroužků, probíhají často. Je vidět že děti mají zájem a chuť 
se volnočasových  aktivit zúčastnit. Mnohdy záleží na rodičích jestli jím to 
dovolí. Integrace není lehká. Celkem v roce 2011 navštěvovalo kroužky 
58 dětí.

Do budoucna 
bychom chtěli 
také zapojit do 
naší činnosti, 
rodiče, kamarády, 
o b y v a t e l e 
Bruntálu, aby 
přispěli k rozšíření 
naší činnosti 
a zapojili se do 
naších aktivit. Dále 
odstranit řevnivost 
mezi jednotlivými 
rodinami a oslovit 
všechny skupiny 
b r u n t á l s k ý c h 
Romů i neromů. 
Chtěli bychom 

změnit negativní pohled na nás Romy. Chtěli bychom ukázat a rozšířit 
obzor dětem, vymanit je z negativního prostředí.

V Klokánku Ostrava
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Mezinárodní výměna mládeže6.9. 

Děti z pobočky Hodonín se zúčastnily osmidenního výměnného pobytu 
v Lučenci na Slovensku. Výměnný pobyt se uskutečnil v rámci evropského 
projektu Mládež v akci. Kromě Čechů a Slováků se zúčastnila mládež 
z Maďarska a Finska v celkovém počtu cca 50 lidí.

Tématem bylo „Manage your life, Manage your money“ čili Řiď svůj život, 
řiď své finance. Děti se tak v mnoha hrách dozvěděly více o tom, jak se žije 
v jiných zemích, naučily se řídit domácí rozpočty a poznaly rozdílnost životní 
úrovně a sociálních podpor v Evropě. Bohužel se děti také dozvěděly, že 
i Finští Romové, ačkoliv jsou silně věřící a žijí dle velmi přísných pravidel, 
nejsou společností akceptováni a neustále se potýkají s diskriminací.

Během týdne každý 
národ představil 
svou zemi, tradice 
a zvyky své komunity 
a uvařil tradiční jídlo. 
V rámci seznamování  
se Romové 
z různých koutů 
světa přesvědčili 
o společném původu 
p ro s t ř edn i c t v ím 
jazykové hry, 
která prokázala, že 
základní slova (bůh, 
země, cesta rodinní 
příslušníci...) zůstala 
stejná v romštině 
každého národa, 
i když si v běžné řeči 
nerozuměli. 

Děti, z nichž většina se nikdy nesetkala blíže s cizinci ve svém věku, se 
ze začátku velmi zdráhaly přátelit a bavit se spolu. Po několika dnech 
už beze studu mluvily lámanou angličtinou, domlouvaly se za pomocí PC 
překladačů apod. I tato aktivní zkušenost s cizím jazykem pro ně bude 
velmi přínosná.  

Finové a Češi při hře 
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Kultura7. 
Django Fest X. ročník7.1. 

Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Brno, Rengl s.r.o., Metropolis
Ve sváteční den 17. listopadu jsme se v letošním roce sešli na tradičním 
podzimním festivalu, pořádaném Společenstvím Romů na Moravě za 
finanční podpory Statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR. Letos 
proběhl již jubilejní desátý ročník Django Festu. Festival má za úkol pomocí 
hudby sbližovat Romy s majoritou.  

V podvečerních hodinách se otevřely dveře hudebního klubu Fléda všem 
příznivcům dobré hudby. S mírným zpožděním jsme začali a hned první 
kapela byla vítána oslavným potleskem z obecenstva. Jako pomocník do 
dětské sestavy z Funky Day totiž přišel klávesám a zpěvák Pavel Dirda 
z kapely Gulo čar, která se na jevišti objevila i později. Funky Day nám 
předvedli to nejlepší, co měli a nutno říct, že se kluci Dirdové – synové 

Pavla, kteří v kapele také hrají 
a zpívají – potatili a umí strhnout 
publikum ve funky rytmu! 

Po nich nám zahráli na podobnou 
notu klavíristé bratři Klempárovi se 
svou kapelou Five by Five. Ty jsme 
mohli kvůli nutné změně programu 
vidět už vloni, ale tentokrát si pro 
nás připravili novinky: měli na 
pódiu hned tři vynikající zpěváky 
a všechny písně, které hráli si 
sami složili a společně s výbornou 
zpěvačkou Jolankou Oláhovou 
otextovali.

Nenechali jsme natěšené publikum 
dlouho chladnout, technickou 
pauzu nám vyplnili skvělí tanečnící 
pod vedením Michala Šaraye 
- M-dance club a po nich jsme 
jim naservírovali divokou směsici M-Dance Club 
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k ř i š ť á l o v ě 
odzp ívaného 
a zahraného 
funku, romské 
hudby, soulu 
a jazzu 
p rok ládanou 
v t i p n ý m 
c h y t l a v ý m 
rapem – slavní 
brněnští Gulo 
čar přišli na 
scénu! Po 
vyčerpávající 
hodině je 
p u b l i k u m 
pustilo zpátky 
do šatny, kde 
se vystřídali 
s dalšími hosty. 

Po bleskové profesionální přípravě na pódiu se začali do sálu vracet 
první zvědavci, kteří se přišli podívat, co že to je za tajemnou skupinu s 
názvem Gentlemen&Assassins, kterou nikdo  z nich neznal. Na jevišti 
už moderátorka zpovídala a tlumočila z angličtiny rozhovor s Brianem 
Viglione, bubeníkem z legendární kapely punkového kabaretu Dresden 
Dolls. Vedle něj už byli připraveni jeho spoluhráči Elyas Khan a Sxip 
Shirey, kteří se prošli např. kapelami Nervous Cabaret a Luminescent 
Orchestrii a vesele pokukovali do rozpačitého publika. Už během první 
písničky se začalo usmívat i publikum a všichni tančili do rozbouřených 
rytmů, které doplňoval zpěvák Sxip Shirey hrou na nejrůznější nástroje 
(soustava zvonků na kolo, skleněná mísa s převalující se kuličkou, trojitá 
irská flétnička, chrastítka, sirény megafonů a jiné pomůcky). Nehrající 
elektrickou kytaru zpěváka Elyase vystřídala do konce koncertu akustika 
Sxipa a pánové jako správní profíci ani nemrkli. Fascinované publikum 
oceňovalo americké hudebníky bouřlivými reakcemi a ti neváhali, vzali 
své nástroje a aniž by přerušili hraní, zatančili si s nimi dole pod pódiem. 
Po koncertě jsme se dozvěděli, že se akce líbila muzikantům, stejně jako 
publiku.

Gentlemen & Assassins
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Jako další vybalili své nástroje Bob Mouser Orchestra, což je čtveřice 
muzikantů z Blanska, která nám ukázala, jak se dá romská hudba elegantně 
zabalit do rockového kabátku. Měli trochu ztíženou pozici, protože publikum 
začalo kvůli pokročilé hodině a slábnout, ale líbili se nám a doufáme, že se 
ještě přijedou předvést na některý z příštích ročníků festivalu. Následovali 
je netrpělivě očekávaní brněnští Roman-bend se zpěvákem Ricem, 
kteří nám předvedli klasickou současnou romskou zábavu. Na to, kolik bylo 
hodin, když tyto kapely hrály, jsme si mohli sílu publika jen pochvalovat 
a obdivovat energii, kterou vraceli na pódium kapelám.

Celý večer se odehrál v poklidném a přátelském duchu, američtí muzikanti 
nám mimo jiné přinesli i velkou naději, když prozradili, že naše publikum by 
se mohlo ve vteřině přenést do jakéhokoliv klubu u nich doma v Brooklynu 
a tam nikdo neřeší, kdo má jaký odstín kůže. Je to motivace k další práci, 
že i u nás snad brzy bude konečně záležet, jaký je kdo člověk a ne etnikum. 
Už se začínáme těšit na další ročník! 

Roman-bend a Rico
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Romani gili Olomouc7.2. 
Ministerstvo kultury ČR

Dne 23.7.2011 byl uspořádán čtvrtý ročník festivalu Romani Gili, již tradiční 
letní přehlídce romských hudebních a tanečních skupin, která se odehrává 
v Olomouci. 

Na festivalu vystoupilo několik 
hudebních skupin - Hodonín, 
Šternberk, Zábřeh na Moravě a 3 
skupiny z Olomouce a blízkého okolí. 
Zazněly písně slovenské, maďarské, 
v krásné romštině. Novinkou byla 
kapela TWO-MEN ze Zábřehu na 
Moravě, která se líbila mladým 
posluchačům. Mezi muzikanty hráli 
i neromové.

Všem přítomným tančilo 21 dětí ve 
věku 4 - 16 let z KC Olomouc SRNM. 
Ty předvedly slovenský a maďarský 
čardáš. Děti zde předvedly i latinské 
tance - v rytmu samby, cha-cha. 
Sklidily velký úspěch, jejich rodiče 
byli po právu pyšní.

Ozdobou festivalu byli také malí 
zpěváčci a 9-ti letý chlapec, který 
oslnil svojí hrou na saxofon.

Zájem publika byl obrovský. Letos se obzvlášť vydařilo počasí. Romové měli 
možnost strávit krásný den. Účastnilo se asi 250 diváků, máme radost, že 
se tradice udržují a důkazem toho byla velká účast především mladých. 
Nechyběli ani starší, kteří si zde zazpívali a zatančili, ale festival je pro ně 
i místem, kde se mohou po roce opět setkat.

Význam projektu takovéto akce předpokládáme zlepšení vztahů mezi 
majoritou a romskou menšinou. Podporou mladých začínajících umělců 
dochází k udržování tradice romské hudebnosti v lokalitě a rozvoji 
o romskou kulturu. Děkujeme paní PhDr. Renatě Köttnerové - krajské 
romské  koordinátorce Olomouckého kraje, která až do konce se námi 
bavila. Tancovali i neromové a moc se jim u nás líbilo.

plakát akce 2011
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Romano hangos7.3. 
Ministerstvo kultury ČR, soukromé dary 

V roce 2011, tedy od 1. dubna do prosince, vycházelo s výjimkou prázdnin 
RH jako čtrnáctideník, tak jako obvykle v černobílé tiskové verzi, barevná 
webová verze byla šéfredaktorem rozesílaná po mailu rozesílaná na stovky 
adres.

Jinak se podařilo udržet v ostatních oblastech standardní úroveň z roku 2010. 
Jádrem novin bylo asi 5 nepravidelně za honorář publikujících romských 
externistů (česky a romsky) a přibližně 20 dopisovatelů (asi z poloviny 
Romů), přispívajících do novin vždy k zadanému tématu zdarma.

Pravidelně svoje komentáře v každém čísle zveřejňoval vydavatel RH Karel 
Holomek. šéfredaktor fungoval především jako editor, propagátor, i jako 
kolportér.

Noviny se snažily oslovovat a propagovat především mladší lidi, formou 
rozhovorů v nich byli přestavováni především mladší romští aktivisté, 
fandové subkultur jako hiphopeři a rapeři, pracovníci neziskovek atd.

Šéfredaktor na romském sjezdu v Brně
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Regiony působnosti SRNM, kontakty8. 
Brno8.1. 

adresa:   Bratislavská 65a, 602 00 Brno

předseda:  Ing. Karel Holomek
e-mail:  holomek@srnm.cz

řízení projektů: Bc. Jana Vejplachová
e-mail:   srnm@srnm.cz

finanční řízení: Ing. Zuzana Holomková
e-mail:  holomkova@srnm.cz

soc. práce: Mgr. Margita Rácová
e-mail:  poradna@srnm.cz

redakce:  Mgr. Pavel Pečínka Ph.D.
e-mail:  pecinkapavel@seznam.cz

telefon:   545 246 673, 545 246 674
fax:   545 246 674

Hodonín8.2. 
kontaktní osoba: Hana Vašková
adresa:   Měšťanská 59, 695 01 Hodonín
   - vchod z ulice Štefánikova
e-mail:   hodonin.srnm@seznam.cz
telefon:   518 325 766

Olomouc8.3. 
kontaktní osoba: Jiřina Somsiová
adresa:  Pavlovická 27a, 770 00 Olomouc
e-mail:   olomouc@srnm.cz
telefon:   585 154 296
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Šternberk8.4. 
kontaktní osoba: Olga Gáborová

adresa:  Měsíční 3, 785 01 Šternberk
e-mail:  sternberk@srnm.cz
  o.gaborova@seznam.cz
telefon:  585 002 629

Rýmařov8.5. 
kontaktní osoba: Martin Daňhel

adresa:  Žižkova 29, 795 01 Rýmařov  
e-mail:   rymarov@srnm.cz
telefon:   554 725 635

Jesenicko8.6. 
kontaktní osoba: Jitka Zdražilová

adresa:  Velká Kraš 26
e-mail:   jesenik@srnm.cz
   zdrazilova.jitka@seznam.cz
telefon:   739 740 786

Bruntál8.7. 
kontaktní osoba: Aurélie Balážová

e-mail:   balazsrnm@seznam.cz, 
   balazova.drom@seznam.cz
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Poděkování9. 
Donátoři9.1. 

včetně o.p.s., v abecedním pořadí:
Campa-net a.s.• 
Jihomoravský kraj• 
Ministerstvo kultury ČR• 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR• 
Ministerstvo vnitra ČR (prostřednictvím města Olomouc)• 
Město Bruntál• 
Město Hodonín• 
Město Rýmařov• 
Moravskoslezský kraj• 
Nadační fond Albert (prostřednictvím Nadace rozvoje občanské • 
společnosti)
Olomoucký kraj• 
Romský vzdělávací fond - Roma Education Fund• 
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“• 
Sociální odbory Hodonín, Šternberk, Rýmařov• 
Statutární město Brno• 
Statutární město Olomouc• 
Úřad práce• 
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Soukromé dary9.2. 
včetně o.p.s., dle výše daru

Holomek Karel - Brno• 
Vašková Hana - Hodonín• 
Somsiová Jiřina - Olomouc• 
Balážová Aurélie - Bruntál• 
Zdražilová Jitka - Jeseník• 
Somsi Zoltán - Olomouc• 
Vašek Dušan - Hodonín• 
Drápalová Jana - Brno• 
Vejplachová Jana - Brno• 
Holomková Zuzana - Brno• 
Zimova Marcela  - Hodonín• 
Gáborová Olga - Šternberk• 
Turtáková Zdenka - Rýmařov• 
Daňhel Martin - Rýmařov• 
Zelinka Leopold - Brno• 
Dubovan Rudolf - Jeseník• 
Zachrla Přemysl - Hodonín• 
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Finanční výkazy10. 
Náklady10.1. 

členění nákladů 
dle jednotlivých 
sociálních služeb:

TP 
3804942 
Brno, 
Hodonín

TP 
2392482 
Velká 
Kraš

TP 
8450481 
Olomouc,
Rýmařov

NZDM 
3165478 
Olomouc

TP 
4115074 
Šternberk

OSOBNÍ NÁKLADY 
CELKEM

445 720 259 012 237 346 263 835 254 474

Pracovní smlouvy 325 070 162 357 161 288 171 438 185 577

DPP 7 500 41 000 20 500 32 000 2 500

Jiné os. náklady 113 150 55 655 55 558 60 397 66 397

PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM

362 896 74 988 96 654 70 165 79 526

Dlouhodobý 
majetek

3 263 1 165 0 0 0

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek do 60 
tis. Kč

3 263 1 165 0 0 0

Kancel. potřeby 11 812 2 465 1 701 2 008 1 598

Pohonné hmoty 14 416 3 551 0 131 651

Jiné spotř. nákupy 0 0 0 5 071 0

Služby 318 809 67 182 94 953 62 955 77 277

Energie 19 906 6 148 49 688

Telefony, internet, 
poštovné, spoje

56 403 4 222 13 839 21 042 13 470

Nájemné 193 660 40 500 58 533 33 120 1 343

Právní a ekonom. 
služby

12 000 6 060 3 425 5 585 1 125

Školení a kurzy 900 0 0 0 0

Opravy, udržování 0 0 9 739 0 10 000

Cestovní náhrady 21 621 16 400 3 269 3 208 1 651

Jiné 14 319 0 0 0 0

Ostatní náklady 14 596 625 0 0 0

CELKOVÝ OBJEM 808 616 334 000 334 000 334 000 334 000



34

členění nákladů dle poboček: Brno Hodonín Rýmařov Olomouc Jesenicko Šternberk Bruntál CELKEM

Spotřební náklady celkem 107 860 27 450 64 690 50 961 19 892 146 707 33 440 451 000

Spotřeba materiálu 51 206 27 250 57 202 46 981 19 892 7 316 33 440 243 287

Nákup DHM 7 456 0 0 3 980 0 0 0 11 436

Spotřeba energie 49 198 200 7 488 0 0 139 391 0 196 277

Služby celkem 1 154 623 184 178 111 716 156 833 44 047 36 532 21 039 1 708 968

Opravy a udržování 56 773 0 0 0 0 0 0 56 773

Cestovné 22 440 22 264 10 481 15 184 13 447 3 071 3 514 90 401

Spoje 53 691 29 211 18 442 27 980 3 600 15 907 300 149 131

Nájmy 312 520 101 380 40 206 55 620 27 000 0 6 225 542 951

Hudební produkce 24 980 0 0 8 500 0 0 0 33 480

Autodoprava, kulturní a sport. akce 5 000 0 6 320 5 084 0 0 11 000 27 404

Ubytování, stravné - tábory 0 30 150 29 772 33 030 0 15 120 0 108 072

Propagace 32 710 0 0 10 024 0 0 0 42 734

Distribuce - noviny RH 209 051 0 0 0 0 0 0 209 051

Ekonomické služby 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000

Honoráře - noviny RH 24 996 0 0 0 0 0 0 24 996

Ostatní služby 32 139 1173 6 495 1 411 0 2 434 0 43 652

Osobní náklady celkem 1 129 742 399 779 113 471 392 882 181 186 176 676 0 2 393 736

Mzdové náklady 669 485 293 076 61 887 199 635 107 263 128 541 0 1 459 887

Zákonné pojištění 233 852 101 703 20 634 70 143 36 923 43 135 0 506 390

Dohody o provedení práce 226 405 5 000 30 950 123 104 37 000 5 000 0 427 459

Daně a poplatky celkem 21 467 0 0 0 0 2 414 0 23 881

Ostatní daně a poplatky 12 780 0 0 0 0 0 12 780

Pojištění 8 687 0 0 0 0 2 414 0 11 101

NÁKLADY CELKEM: 2 413 692 611 407 289 877 600 676 245 125 362 329 54 479 4 577 585
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Výnosy10.2. 
Ministerstvo 
kultury

Romano Hangos 817 600 946 159

Romani gili-
Olomouc

36 892

Django Fest 91 667

MPSV Terénní 
programy 
Jihomoravský 
kraj

808 616 2 144 616

Terénní 
programy 
Olomoucký kraj

1 336 000

MŠMT Tiri škola-Tvoje 
škola

100 000 100 000

Jihomoravský 
kraj

Pojď s námi 20 000 107 896

Olomoucký kraj Rozšíření KC 
Olomouc

49 796

Moravskoslezký 
kraj

Vzájemné 
porozumění

38 100

Město Brno Django Fest 20 000 225 300

Město Bruntál Most pro nás 25 000

Využití volného 
času

10 000

Město Hodonín Výchovně 
vzdělávací 
aktivity

13 000

Terénní sociální 
práce

12 500

Letní tábor 2 800

Město Rýmařov KC Rýmařov 15 000

Město Olomouc Dětský tábor 60 000

Lektoři KC 67 000
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Roma 
Education Fund

Poznávejme se 
už ve škole

338 776 396 660

NROS Už víme, co 
jíme

57 884

Úřady práce aktivní politika 
zaměstnanosti

253 867 821 148

Příspěvky soc.
odborů 

Letní tábor 
(Hodonín, 
Šternberk, 
Rýmařov)

73 100

Předplatné, 
inzerce

Romano hangos 76 363

Vlastní příjmy Poskytnuté 
služby, vybrané 
vstupné

232 018

Dary firem 7 000

Dary soukromé Dary 
soukromých 
osob

178 800

CELKEM 4 741 779 Kč
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Rozvaha10.3. 
AKTIVA

Č
ís

lo
 ř

ád
ku

Stav k 
prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav k 
posled. 
dni 
účetního 
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 10 124 134

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí                     

14 124 134

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 -124 -134

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku

34 -124 -134

B.   Krátkodobý majetek 
celkem                                  

Součet ř. 
42+52+72+81 

41 1 255 1 113

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51 42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 až 71 52 269 358

   1. Odběratelé 53 9 102

   5. Ostatní pohledávky 57 241 237

  17. Jiné pohledávky                                                   69 19 19

III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 

Součet ř. 73 až 80 72 980 755

   1. Pokladna   73 77 4

   3. Účty v bankách     75 903 751

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 až 84 81 6 0

   2. Příjmy příštích období                                                                    83 6 0

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 1 255 1 113
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PASIVA

Č
ís

lo
 

řá
d
ku

Stav k 
prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav k 
posled. 
dni 
účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 + 91                86 139 88

I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 až 90 87 0 0

II. Výsledek hospodaření 
celkem 

Součet ř. 92 až 94 91 139 88

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 139 88

B.        Cizí zdroje celkem Součet ř. 
96+98+106+130

95 1 116 1 025

I. Rezervy celkem ř. 97 96 55 193

   1. Rezervy                                                                                                      97 55 193

II. Dlouhodobé závazky 
celkem  

Součet ř. 99 až 105 98 0 0

III. Krátkodobé závazky 
celkem                                   
          

Součet ř. 107 až 
129    

106 931 823

   1. Dodavatelé 107 85 89

   3. Přijaté zálohy 109 35 38

   4. Ostatní závazky 110 3 4

   5. Zaměstnanci 111 205 149

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

113 105 78

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 88 81

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -53 -53

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 -1 -1

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 59 14

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121 30 30

 17. Jiné závazky                                                                                     123 359 391

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128 16 12

IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 až 
133

130 130 0

   2. Výnosy příštích období                                                                     132 130 0

PASIVA  CELKEM ř.  86 + 95 134 1 255 1 113
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Výkaz zisků a ztrát10.4. 
k 31.12.2011 v tis. Kč

Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost

Celkem

I.  Spotřebované nákupy 
celkem

2 362 89 451

1. Spotřeba materiálu 3 244 11 255

2. Spotřeba energie 4 118 78 196

II. Služby celkem 7 1 613 96 1 709

5. Opravy a udržování 8 47 10 57

6. Cestovné 9 83 7 90

8. Ostatní služby 11 1 483 79 1 562

III. Osobní náklady celkem 12 2 353 41 2 394

9. Mzdové náklady 13 1 856 31 1 887

10. Zákonné sociální 
pojištění

14 490 10 500

11. Ostatní sociální 
pojištění

15 4 0 4

13. Ostatní sociální náklady 17 3 0 3

IV. Daně a poplatky celkem 18 24 2 26

16. Ostatní daně a poplatky 21 20 2 22

V. Ostatní náklady celkem 22 2 0 2

17. Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení

23 2 0 2

VI. Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 

31 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 
celkem

38 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 0 0

Náklady celkem 43 4 350 228 4 578
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Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem

45 0 271 271

   1. Tržby za vlastní výrobky 46 0 6 6

   2. Tržby z prodeje služeb 47 0 265 265

II. Změny stavu 
vnitroorganizačních zásob 
celkem

49 0 0 0

III. Aktivace celkem 54 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 2 36 38

 18. Jiné ostatní výnosy 66 2 36 38

V. Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 4 433 0 0

 26. Přijaté příspěvky 
zúčtované mezi organizačními 
složkami

76 73 73

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 186 186

VII. Provozní dotace celkem 79 4 174 0 4 174

 29. Provozní dotace 80 4 174 4 174

Výnosy celkem 81 4 435 307 4 742

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

82 85 79 164

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

84 85 79 164
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SRNM - obecně prospěšná 
společnost

Intentifikační údaje1. 

Plný název:   Společenství Romů na Moravě o.p.s.

Identifikační číslo:  269 08 000

Právní forma:  obecně prospěšná společnost

Úvod2. 
Kromě občanského sdružení ještě zůstala v roce 2011 nezrušená i obecně 
prospěšná společnost, původně zřízená za účelem realizace některých 
typů projektů, později se od dvojí právní formy upustilo kvůli nutnosti 
sjednocení aktivit a registrací sociálních služeb. Realizace posledního 
projektu byla ukončena v roce 2009. V roce 2011 byly pouze dorovnávány 
závazky apod. Více ve finančních výkazech. 
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Finanční výkazy3. 
Rozvaha3.1. 

AKTIVA

Č
ís

lo
 ř

ád
ku

Stav k 
prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav k 
posled. 
dni 
účetního 
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 25 11

  7. Drobný dlouhodobý majetek 17 25 11

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 -25 -11

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku

33 -25 -11

B.   Krátkodobý majetek 
celkem                                  

Součet ř. 
42+52+72+81 

41 32 98

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51 42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 až 71 52 10 84

   1. Odběratelé 53 10 10

   5. Ostatní pohledávky 57 0 74

III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 

Součet ř. 73 až 80 72 22 14

   1. Pokladna   73 22 14

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 až 84 81 6 0

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 32 98
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PASIVA

Č
ís

lo
 

řá
d
ku

Stav k 
prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav k 
posled. 
dni 
účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 + 91                86 -647 -651

I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 až 90 87 0 0

II. Výsledek hospodaření 
celkem 

Součet ř. 92 až 94 91 -647 -651

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 -23 -4

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let

94 -624 -647

B.        Cizí zdroje celkem Součet ř. 
96+98+106+130

95 679 749

I. Rezervy celkem ř. 97 96 0 0

II. Dlouhodobé závazky 
celkem  

Součet ř. 99 až 105 98 0 0

III. Krátkodobé závazky 
celkem                                   
          

Součet ř. 107 až 
129    

106 679 749

   1. Dodavatelé 107 37 37

   3. Přijaté zálohy 109 2 2

   5. Zaměstnanci 111 234 234

   8. Daň z příjmů 114 447 444

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 13 13

 17. Jiné závazky                                                                                     123 -54 19

IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 až 
133

130 0 0

PASIVA  CELKEM ř.  86 + 95 134 32 98
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Výkaz zisků a ztrát3.2. 
k 31.12.2011 v tis. Kč

Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost

Celkem

I.  Spotřebované nákupy 
celkem

2 362 89 451

1. Spotřeba materiálu 3 244 11 255

2. Spotřeba energie 4 118 78 196

II. Služby celkem 7 1 613 96 1 709

5. Opravy a udržování 8 47 10 57

6. Cestovné 9 83 7 90

8. Ostatní služby 11 1 483 79 1 562

III. Osobní náklady celkem 12 2 353 41 2 394

9. Mzdové náklady 13 1 856 31 1 887

10. Zákonné sociální 
pojištění

14 490 10 500

11. Ostatní sociální 
pojištění

15 4 0 4

13. Ostatní sociální náklady 17 3 0 3

IV. Daně a poplatky celkem 18 24 2 26

16. Ostatní daně a poplatky 21 20 2 22

V. Ostatní náklady celkem 22 2 0 2

17. Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení

23 2 0 2

VI. Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 

31 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 
celkem

38 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 0 0

Náklady celkem 43 4 350 228 4 578
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Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem

45 0 271 271

   1. Tržby za vlastní výrobky 46 0 6 6

   2. Tržby z prodeje služeb 47 0 265 265

II. Změny stavu 
vnitroorganizačních zásob 
celkem

49 0 0 0

III. Aktivace celkem 54 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 2 36 38

 18. Jiné ostatní výnosy 66 2 36 38

V. Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 4 433 0 0

 26. Přijaté příspěvky 
zúčtované mezi organizačními 
složkami

76 73 73

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 186 186

VII. Provozní dotace celkem 79 4 174 0 4 174

 29. Provozní dotace 80 4 174 4 174

Výnosy celkem 81 4 435 307 4 742

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

82 85 79 164

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

84 85 79 164
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English summary
The Association of Romanies in Moravia is launching the second twenty-
year period of its activity by entering into the year 2012. This also suggest 
that despite all difficulties and obstacles we want to remain in work, we 
have in the program and which is characterized by some features that may 
differ from other non-governmental organizations.

What characteristics we mean? The Association of Romanies in Moravia 
is an organization that had decided (since it was established in 1991) to 
fulfill the program of Roma integration in both components of this work, 
not only rise to civil land, but also on the side of the Roma identity. Efforts 
to preserve and cultivate the Roma identity is contained in each program, 
whether it is a strictly social program, educational or cultural.

On the pages 6-7 you can find organization chart, where you can find our staff 
in 2011 with meaning: “Terénní...” = field social workers, “Volnočasové...” 
= free time and education, “Kulturní...” = cultural activities.

In social programs we provide above all field social work in cities Brno, 
Hodonín, Olomouc, Šternberk, Rýmařov and in Jeseník district. We work 
with citizens of socialy excluded communities there. Mostly we helped 
them with accomodation, debts and employment. We provided more than 
6 thousand services in 2011. If we mentioned the social work, then part 
of the realization of this work by our staff, is set forth the causes that are 
important for recognition of the fact, why the Roma population is affected 
by strong social decline, high unemployment and a number of indirect 
inequalities which do not allow it to reach the right who otherwise are 
not far enough. As part of this social work is also a successful effort to 
integrate the Roma coming back from prison to normal life.

In cities mentioned above we also have community centres, where children, 
youngsters and adults can have a place to spend their free time and find an 
advice and guidance to their troubles. Dancing, sport, music, educational 
and tutoring classes and one-time actions (e.g. football tournament, 
childrens day celebration) are realized there. They are opened for everyone 
who wants to join. 
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Identity element, which is included in the programs of educational growth, 
can describe why the Roma student is unsuccessful in the Czech school and 
why segregation is so high. Our international program of desegregation, 
which we followed up this year, was focused towards critical failings in the 
government sector and its inability to implement the proposed steps to 
eliminate inequalities of Roma pupil in the Czech school.

In addition to these programs we have had cultural programs. In 2011 it 
has been mainly a 10th year of festival of Roma jazz and “convergence” 
music Django Fest and traditional Roma music festival Romani Gili. We 
are also publishing the biweekly newspaper Romano hangos. This journal 
celebrated the 14th anniversary of its work and is actually the only 
one traditional Romany periodical, the only one that deals with politics, 
journalism, culture and social events: all these events that are near and 
distant relationship with the life of Roma. Printed Romano hangos is 
distributed all over the Czech republic and electronic version is shared 
through our web and Facebook pages.

The Association of Romanies in Moravia is one of the few organizations, 
who took the task of presenting yet quite unknown Roma Holocaust. We 
closely cooperate with the Jewish community in joint programs in a joint 
presentation and reflection the fate of Jews and Gypsies in concentration 
camps of the Third Reich.

All those indicates that our work will continue next years and will contribute 
to the rise of Roma in all situations, affecting not only the Roma people, 
but to the whole society.
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