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Základní 
údaje

Úvodní 
slovo

Rok 2012 s sebou sice přinesl mnoho odpírání 
v podobě snížených dotací, ale přesto se nám 
podařilo vykonat spoustu záslužné práce. Stej-
ně jako v letech minulých jsme se soustředili 
zejména na tři hlavní oblasti naší práce:

- terénní práce: sociální služby pro lidi ohro-
žené sociálním vyloučením, pomoc a podpora 
v oblastech bydlení, dluhové problematiky, 
zaměstnání atd. Naši pracovníci poskytli v roce 
2012 přes 6000 těchto a podobných služeb.

- volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé: 
vzdělávací a výchovné kroužky pro děti, letní 
tábory, sportovní turnaje, komunitní setkání 
a rukodělné dílny pro dospělé

- kultura: vydávání romsko-českých novin 
Romano hangos, multikulturní festival Django 
fest v Brně, festival romské hudby Romani Giľi 
v Olomouci

Také jsme se angažovali na poli prosazování 
lidských práv, mezinárodní výměně zkušeností, 
spolupracovali jsme na přípravě a vzdělávání 
vysokoškolských studentů v oblasti sociálního 
bydlení a podíleli jsme se komunitním plánová-
ní. To vše a mnohem více se podrobně dozvíte 
na stránkách této zprávy a aktuality také na 
našich webových stránkách www.srnm.cz. 
Přejeme vám přijemné čtení!
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Rada občanského sdružení*:
Hana Vašková, Jiřina Somsiová, Martin Daňhel, Rudolf Dubovan, JUDr. Vi-
lém 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:

Terénní sociální práce:
Mgr. Margita Rácová, Ing. Karel 
Holomek, Mgr. Marek Janás
Koordinátor VPP: Dana Kroková

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

Volnočasové a 
vzdělávací aktivity:
- jednorázové akce, de-
segregace na školách
- fotbalový kroužek 
pro děti i dospělé
Mgr. Margita Rácová*, Josef 
Rafael*, Josef Mucha*

OLOMOUC:

Terénní sociální práce:
Jiřina Somsiová, Jiří Somsi

Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- jednorázové akce
- Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež
Jiřina Somsiová, Olga Ščuková, 
Monika Ploszová, Petr Ščuka ml., 
Nicola Šebková, Zoltán Somsi

Kulturní aktivity:
- Romani Gili
Všichni členové pobočky Olomouc*

* vykonávají aktivity 
bez nároku na honorář

ŠTERNBERK:

Terénní sociální práce:
Olga Gáborová, Jiřina Somsiová

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

HODONÍN:

Terénní sociální práce:
Hana Vašková, Jana Balgová
Koordinátor VPP: Antonie Vašková

Volnočasové a vzdě-
lávací aktivity:
- taneční kroužek
- fotbalový kroužek
- jednorázové akce 
Hana Vašková*, Dušan Vašek 
ml., Kateřina Zimová

RÝMAŘOV:

Terénní sociální práce:
Martin Daňhel, Zdena Turtáková

Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- sportovní kroužek, hudební 
kroužek, taneční kroužek
- jednorázové akce
Martin Daňhel*

BRUNTÁL:

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

VELKÁ KRAŠ:

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

Volnočasové a vzdělávací aktivity:
- sportovní kroužek
Rudolf Dubovan*

Struktura 
organi-

zace
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Sociální 
služby

Terénní programy
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Veřejný závazek
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 společno-

sti

Cíle
Sociálně slabým, zejména Romům, v akutní nepříznivé sociální situaci 
nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením zabezpečíme prostřednict-
vím terénní práce a poradenství:
• zlepšení bytové situace (standardní bydlení, nájemní vztah, odpovída-

jící 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 2012
V roce 2012 jsme 
poskytovali sociální 
služby terénní programy 
ve dvou lokalitách 
Jihomoravského kraje 
(v Hodoníně a v Brně), 
a ve třech lokalitách 
Olomouckého kraje 
(Olomoucko, Šternberk, 
mikroregion Zlatohorsko 
a Žulovsko) s přesahem 
do Moravskoslezského 
kraje (Rýmařov). Služba 
je poskytována převážně 
uživatelům z těchto míst 
a jejich bezprostředního 
okolí.

V tabulce je vidět jednak 
zhruba počet služeb, které 
naši pracovníci realizovali, 
ale i oblasti, kterých se 
jejich práce týkala, rozdě-
lenou dle procentního po-
dílu souhrnně za všechny 
lokality. V jednotlivých lo-
kalitách situace v podsta-
tě kopíruje celkový stav, 
pouze s menšími výkyvy. 

Rozdíl mezi rokem 2010 a dalšími porovnávanými lety, který je nejvíce 
patrný v oblastech Bydlení a Dluhy je způsoben přesunutím 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. I přes celkové snížení úvazků způsobené 
krácením dotací, se podařilo zvýšit počet poskytnutých služeb.  

Souhrnná statistika počtu služeb 
poskytovaných v roce 2012 - 
srovnání s předchozími lety
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Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Statutární město Olomouc

Veřejný závazek
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 výcho-
vně-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 pod-
porovat sociální začleňování jednotlivců či skupin,

• nabídnutí prostředí, kam bude dítě chodit rádo, kde se bude dobře cí-
tit, 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

Rok 2012
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 kro-
mě individuálního poradenství a neorga-
nizovaných aktivit, kde mají děti k dispozici 
výtvarné, sportovní a hudební vybavení, 
probíhají i organizované aktivity, které jsou 
popsány v kapitole Komunitní centrum Olo-
mouc-Pěnčín. Nejvíce oblíbený je taneční 
kroužek. Dvakrát týdně je dětem k dispozi-
ci letorka doučování, mimo to se jim věnu-
jí i studenti, kteří docházejí do centra na 
praxi. Pravidelně se v roce 2012 doučovalo 
8 žáků, kteří mají stále dobrý prospěch. 
Dvěma žákům se podařilo dokončit střední 
odborné učiliště. Pevně věříme, že je nyní 
čeká lepší budoucnost.

Poslání i 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 
více času, čili větší finanční objemy, než na 
co naše úvazky a dotace vystačují.

Celkem pravidelně docházelo do klubu 
v Olomouci 30 a v přidruženém pracovišti 
v Pěnčíně 34 dětí a mladých dívek a chlap-
ců. Při jednorázových akcích se nám daří 
mobilizovat větší množství účastníků, včet-
ně rodičů dětí či členů majority.
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Volný 
čas, 

vzdělání

Volnočasové aktivity SRNM Brno 
a Hodonín

Jihomoravský kraj, Město Hodonín

Hodonín
30.4.2012 Pálení čarodějnic, 2.6.2012 Den dětí, 
30.6.2012 Hurá prázdniny, 30.8.2012 Smuteční 
obřad, 5.12.2012 Mikulášská besídka
Tradiční akce pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin v Hodoní-
ně. Účast 20-30 dětí i se svými rodiči.

11.8. – 18.8.2012 Letní tábor turistická 
základna Karolín - Blansko
Letošní tábor v pořadí již dvanáctý byl víceméně oddychový. Oproti loň-
skému roku se zúčastnily tábora děti spíše starší (13 až 16 let), které 
jezdí na tábory již několik let. Této věkové kategorii byl přizpůsoben 
i celý táborový program. Díky krásnému počasí bylo na programu koupá-
ní v blízkém rybníku, procházky po okolí, návštěva zámku v Rájci-Jestře-
bí a vápencových jeskyní v Moravském krasu. Nechyběly ani večerní 
táboráky a stezka odvahy. Počet dětí 23.

28.7.2012  3. ročník 
Fotbalového turnaje Přátelství 
o putovní pohár SRNM, 
hřiště U Červených domků
Stejně jako loňský turnaj, tak i letošní byl co 
do účasti velmi pestrý, nejen, že se z účast-
nily romské a tradičně i neromské týmy, 
ale mezinárodní zastoupení ze Slovenska 
bylo co do počtu týmů větší. Účastnila se 
družstva z Hodonína, Olomouce, Brna (ČR), 
ze Skalice, Senice, Kopčan (SR), a maďarští 
Romové z Nových zámků.

První místo a zároveň putovní pohár putoval 
letos opět na Slovensko. Celkem se zúčast-
nilo 7 týmů, 43 hráčů, přes 150 diváků. 

Celoroční volnočasové aktivity

Taneční kroužek Terne 
čhaja a Cikne čhavore:
- pokračují ve své pravidelné činnosti od 
roku 2010. V roce 2012 vedla kroužek opět 
zakládající vedoucí Kateřina Zimová. Počet 
tanečnic a tanečníků je 10-13. Tančí tradiční 
romské tance. K jejich specifiku patří to, že 
je snad nikdy neuvidíte tančit stejný tanec, 
děvčata nacvičují na každé veřejné vystou-
pení novou sestavu na jinou písničku.

Sportovní kroužek:
- pokračuje pátým rokem. Podle ročního 
období  využívají ke sportovním aktivitám 
bud tělocvičny a nebo venkovní hřiště tzv. 
tartany. V zimním období navštěvují v rámci 
zocelování těl i krytý bazén, v létě přírodní 
koupaliště. V programu byly zahrnuty kon-
diční vycházky do blízkého lesa.  

Účast na dalších akcích: 

Den Romů Olomouc, 
Festival národnostních 
menšin Hodonín, Rom-
ská píseň Olomouc, 
Turnaj ve velké kopané  
Osuské SK, Turnaj ve 
velké kopané memoriál 
Skalica SK
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Brno
Za poskytnutou částku jihomoravským krajem ze dvou projetů byly na-
koupeny dresy a vybavení pro fotbalové mužstvo, které řídí Josef Mucha 
a které čas od času reprezentuje SRNM v různých přátelských utkáních 
s jinými fotbalovými mužstvy, jako na příklad mužstvo policistů Brna, 
úředníků magistrátu, nebo jiných institucí a tím přispívá k vzájemné to-
leranci mezi různými skupinami obyvatelstva. Je to také jedna z forem, 
jak dopřát sportovního a společenského využití Romů ve městě Brně. Při 
takovém utkání se sejde vždy početný dav diváků z obou stran. Proto 
i naše organizace tyto aktivity podporuje. 

Prosadím se!
Mládež v akci v Jihomoravském kraji: Program “Mládež v akci”, 

Jihomoravský kraj, Středisko volného času Lužánky
Mezinárodní výměna mládeže byla realizována na Slovensku v Nitře od 
19. do 25.10.2012. Účastníků bylo celkem 24 (9 SR, 9 ČR, 6 Polsko). 
Tým z každé země se skládal z mladých lidí a jednoho vedoucího. Věkový 
rozptyl účastníků je 15-30 let. Výměny se zúčastnil i odborný lektor - su-
pervizor, který motivoval a doprovázel skupinu při natáčení videospotu. 

Posláním výměny bylo poznávání jiných kultur a názorů na vzdělá-
vaní Romů i otevření souvisejících témat. Cílem projektu byla aktiv-
ní pomoc mládež mládeži. Skupina, která měla témata zpracovat nebyla 
homogenní romská skupina. Cílem bylo do projektu zapojit mládež z růz-
ných národností a různého sociálního postavení (Romy, Čechy, Slováky, 
Poláky), mládež studující na střední škole, vysoké škole i nestudující. 
Účastníci měli do diskusí přinést zkušenosti o motivaci ke vzdělávání ve 
svých zemích, a také kulturní a sociální jinakost v názorech a pohledech. 
Jako formu výstupu si účastníci zvolili motivační videospot, který má 
romskou mládež v pasti sociálního vyloučení motivovat k nástupu nebo 
návratu do školy.

Prostřednictvím diskusí a různých her, výtvarných a divadelních technik, 
účastníci za tři dny vytvořili námět a scénář videospotu. Po obsahové 
a technické stránce za další čtyři dny byl videospot natočen. Postproduk-
ce filmu byla dotažena za měsíc spolupráce z dalšími profesionály, kteří 
výrobu spotu účastníky supervidovali a technicky dokončili.

Filmový štáb tvořili účast-
níci výměny, kteří se ve-
směs s natáčením filmu 
nesetkali, byla to pro ně 
nová zkušenost. Rozdělili 
se dle svých schopností 
a zájmů do pracovních 
skupin: výtvarníci, hu-
debníci, herci, tanečníci, 
technický štáb - kamera, 
režisér, skript, masky, 
kostýmy, produkce, foto-
graf atd.  Scénáristi vytvo-
řili technický scénář podle 
kterého se každý den 
natáčelo. Mimo natáčení 
probíhaly workshopy ta-
neční, hudební, výtvarné, 
kde lidé mohli buďto dota-
hovat záležitosti potřebné 
k filmu nebo se něco no-
vého naučit, či připravovat 
program na závěrečný 
večer. 

Po výměně účastníci na-
dále spolupracovali na po-
stprodukci: střih, natáčení 
a střih hudby, titulky apod. 
Po technické stránce nám 
s postprodukcí vypomo-
hlo o. s. Užbachacharan, 
které materiál dotáhlo do 
finální podoby. Slavnostní 
premiéra videospotu se 
konala v Brně. Vy se na 
něj můžete podívat na 

http://youtu.be/Esm0JnAopjk
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Komunitní centrum Olomouc-Pěnčín
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Ministerstvo vni-

tra-prevence kriminality
Z projektu byla podpořena pravidelná výchovná a vzdělávací činnost pro 
děti a mládež. Byli zaměstnáni tři lektoři volnočasových aktivit. Aktivity 
probíhaly v komunitním centru SRNM Pavlovická 27A, Olomouc, a také 
v odloučeném pracovišti v Pěnčíně, probíhaly doplňující intervence v ro-
dinách dětí, jednorázové akce na místech viz níže. Kroužků se účastní 
pravidelně 30 dětí. Dále probíhaly pravidelné informační schůzky na ZŠ, 
doučování v KC,  6 žákům v rodině – studenti z UP (poskytujeme stu-
dentům z UP praxi v KC  i poradenství -  diplomové práce), spolupráce 
s probační a mediační službou, pravidelné schůzky s rodiči a starostou 
obce, ředitelkou ZŠ Pěnčín. 

Projekt považujeme za velmi úspěšný, 
proto chceme v jeho realizaci pokračovat 
i v dalším roce, vidíme, že aktivity jsou 
prospěšné nejen pro děti, ale i pro jejich 
rodiče, je po nich velká poptávka. Projekt 
působí preventivně v lokalitách, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením a tím 
také zabraňuje zneužívání volného času 
ve prospěch sociálně patologických jevů. 
Děti účastnící se aktivit mají větší šanci 
k úspěchu ve škole a k zařazení se do ko-
lektivu vrstevníků, což pozitivně ovlivňuje 
nejen jejich přítomnost, ale i budoucnost.

Akce roku 2012:

Přednáška s policií, Aqua-
park 3x, Bazén 4x, Rom-
ská pouť Sv. Kopeček, 
Kino 3x, Romani Gíli, Pra-
ha, Romský festival Kar-
viná, Koupání- Nová Ves  
14x, Nová Ves stanování 
2x, Veletrh soc. služeb 
Olomouc, Veletrh Rýma-
řov, Vystoupení –Romský 
jazyk, Letní tábor,  Ví-
kendový Ochoz u Konice 
2x, Stolní tenis turnaj 4x, 
Fotbal turnaje 6x, Tábo-
rák-Loučení z prázdnina-
mi, Rodiče pojďte si hrát 
s dětmi, Vaření v přírodě 
4x, DDM Loučení s rokem 
2012, Diskotéka  4x, Pa-
mátky Olomouce, Turisti-
ka po okolí - houbaření, 
poznávání krás v přírodě 
(vždy účast 10 - 58 dětí).

Pravidelné aktivity – 1x týd-
ně, nebo častěji dle potřeby:

Taneční kroužek   22 dětí, věk: 3-16
Sportovní   18
Vaření   14
Hudební   15
HIP  HOP   8
Doučování v ZŠ   4
Doučování  v KC    12
Doučování v rodině     6

Komunitní centrum 
Rýmařov

Město Rýmařov
V Rýmařově probíhaly pravidelné tradiční 
aktivity pro děti a mládež v budově komu-
nitního centra na ulici Žižkova. Tato budova 
bohužel není v dobrém stavu a potřebuje-
me ji spravit. V roce 2012 jsme se bohužel 
bezúspěšně snažili získat finance na její 
opravy, město nám částečně vyšlo vstříc 
a přislíbilo opravu oken v roce 2013. Stále 
nám však chybí peníze na materiál na opra-
vu interiérů a střechy, pokud máte nápad, 
jak nám pomoci, prosíme, ozvěte se nám.

Kroužky navštěvuje třicítka dětí z Rýmařo-
va, kteří zde pravidelně tráví svůj volný čas, 
a to jednak aktivitami v kroužcích (sportov-
ní, hudební, výtvarný...), ale i doučováním 
a přípravou do školy, výukou práce na PC 
atd.

Rýmařovstí byli také na letním táboře, 
a to společně s dětmi ze sousední pobočky 
Šternberk.

Komunitní centrum 
Šternberk
Komunitní centrum ve Šternberku bylo 
v roce 2012 odkázáno samo na sebe a veš-
keré aktivity se uskutečňovaly ve volném 
čase vedoucí pobočky. Bylo uspořádáno 
několik nízkonákladových akcí pro děti a za 
pomoci sociálního odboru se děti mohly zú-
častnit letního tábora v krásném přírodním 
prostředí v nedalekých Pohořanech, kde se 
jim moc líbilo. 14/15
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Most pro nás
Město Bruntál

Již šestým rokem spolupracujeme s neformálním volnočasovým sdruže-
ním, v jejímž centru stojí Aurélie Balážová a její taneční skupina Gypsy 
Princess. Kolem nich stojí velké množství nadšených dětí a mladých lidí, 
kteří chtějí světu dokázat, že stojí nejsou žádní outsideři. Společně se 
věnují volnočasovým aktivitám, jako jsou kroužky tance, výtvarné, prá-
ce na PC či doučování. Děti jsou šikovné, což potvrzuje velké množství 
vystoupení, které spolu ročně objedou. Skvěle na nich reprezentují rom-
skou kulturu i město Bruntál.

Účast na akcích:

E u r o t o p i a - O p a v a , 
Den Romů, Majáles, 
Amare čavore divadlo, 
DDM MÉDA-Romská 
odpoledne, Dětský 
domov Vrbno pod 
Pradědem, Dny obce 
Malá Morávka, Ostra-
va–Poznávej města, 
DDM Olomouc, BAČA, 
SLAVOJ, UHLÍŘÁK, 
Welness-Bruntál, Kar-
lová Studánka, Hradec 
nad Moravicí, Festival 
–Karviná, Výlet-Opava, 
Výlet –Olomouc, Od-
poledne v parku, Haj-
lend-disco, FESTIVAL 
KYTKA-Rýmařovská 
škola, Veletrh zdraví, 
Dny Města Bruntál, 
Zámecké dny-Bruntál, 
Maturitní večírek, Vá-
noce ve městě, Casting 
do filmu „Cesta ven“, 
Besídka-Krnov, Besídka
-Bruntál

»SRFŠ - rukodělná dílna

Sdružení rodičů za 
férovou školu

neformální sdružení, bez fin. podpory
SRFŠ je sdružení rodičů, kteří aktivně 
podporují inkluzivní vzdělávání svých dětí 
prostřednictvím volnočasových aktivit, mi-
mořádných akcí pro rodiny s dětmi, veřejné 
propagace myšlenky inkluzivního vzdělává-
ní. 

Posláním SRFŠ je aktivní zapojení rodin 
s dětmi do prosazování a budování in-
kluzivního prostředí na českých školách.

Rodiče s dětmi se momentálně schází jed-
nou týdně v prostorech SRNM, které jim 
organizace poskytla zdarma, za což jsme 
velmi vděční.

SRNM se také podílelo v minulosti na pro-
jektech podpory inkluze na českých školách 
a nyní je jednou ze zaštiťujících organizací 
SRFŠ.

Dalšími podporující organizacemi jsou Liga 
lidských práv, Amnesty International.

Zaštiťující organizaci muže být jakákoliv 
organizace nebo instituce, která sdílí myš-
lenku inkluzívního vzdělávaní a respektuje 
principy neformálního sdružení SRFŠ.  

Dále je SRFŠ otevřené spolupráci všem ro-
dinám bez ohledu na původ, vyznání a ná-
rodnost. 

Naše sdružení má 8 rodičů, 9 dětí, 2 lek-
tory, počítáme s rozšířením kapacity, dle 
možností prostor na setkávaní se, hlásí se 
další zájemci, hledáme větší prostory.
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Naše činnost v roce 2012:

• Pravidelné schůzky 
v rukodělných dílnách 
(Zisky z prodeje vý-
robků z dílen podpoří 
veřejnou sbírku na 
podporu inkluzivního 
vzdělávání hlavně na 
podporu aktivit a čin-
ností sdružení)

• účast na konferenci 
Generace Fair  pod 
záštitou MŠMT. Orga-
nizovala Liga lidských 
práv, certifikace féro-
vých škol.

• organizování pro-
gramu v rámci Týd-
ne lidských práv 
v partnerství s Am-
nesty International, 
SRNM a Nesehnutí 
(Workshopy pro 
rodiče s dětmi, pre-
zentace Sdružení ro-
dičů za férovou školu, 
ochutnávka etnických 
jídel, workshop pro 
veřejnost zaměřený 
na rasismus a xeno-
fobii, prezentace ne-
ziskových organizací, 
vystoupení dětského 
pěveckého sboru Mu-
zea romské kultury.
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Kultura

Romano hangos
Ministerstvo kultury, Nadační fond obětem holocaustu

Čtrnáctideník Romano hangos vycházel loňský rok ve stejném období 
jako v předchozích letech – od dubna do prosince. 

Záměrem šéfredaktora bylo nějakým novým způsobem rozšířit obec čte-
nářů a sympatizantů i distributorů. Při tom všem ale respektovat finanční 
i lidské limity redakce, využít důrazu na rodinu u většiny Romů a zároveň 
se „strefit“ do vkusu a očekávání části romské mládeže. 

Takovým pokusným experimentem se měl stát foto-seriál o úspěšných 
mladých Romkách, které by kromě svého dosavadního životního příběhu 
poskytly atraktivnější fotografie, schopné přitáhnout zájem čtenářstva – 
Romů i Neromů. 

Šéfredaktor vycházel z faktu, že v prodejnách novin v romské čtvrti, kde 
redakce sídlí, preferují Romové z českých tiskovin především bulvární 
deníky Aha a Blesk. Počítal dále s tím, že řada mladých romských učnic, 
studentek, jednoduše mladých lidí se bude před příbuznými, spolužáky 
a spolupracovníky ráda prezentovat, bude tedy docházet v jejich „vlast-
ním zájmu“ spontánně k šíření novin. Očekával i to, že s ohledem na čím 
dál těsnější časové a finanční limity na experimentu zúčastněné Romky 
spolu s rodinnými příslušníky zpracují písemně tyto „rozhovory na dálku“ 
a poskytnou fotografie ze svých facebookových profilů zdarma, čímž se 
ušetří náklady. Považoval za pravděpodobné, že se dostaví zájem dalších 
příbuzných, sester a sestřenic nebo matek těchto Romek o podobnou 
formu prezentace těchto „pozitivních zdrojů“. A dále, že i u neromského 
publika díky mírnému bulvárnímu ladění stránek stoupne zájem o novi-

ny, oslabí se xenofobie a mírně se zlepší vnímání alespoň části romské 
– učňovské a středoškolské – mládeže. Cílem bylo i ve vztahu ke starší 
romské generaci víc propagovat generaci mladší, vzdělanější, částečně 
integrovanou a zapojenou do života neromských part, kolektivů, nei-
zolovaných v ghettech a nesvázaných některými „romskými tradicemi“ 
směřujícími k podřízenosti žen, jejich udržování v roli nevzdělaných pe-
čovatelek a často i živitelek početných velkorodin. Šéfredaktor sám si 
především chtěl i ověřit, jaké rodinné, společenské a pracovní podmínky 
vedou k alespoň částečně úspěšné integraci romské mládeže. 

Podle vlastního hrubého odhadu se cílů podařilo dosáhnou přibližně z po-
loviny. Namátkou: Počet odběratelů (zdarma) se zvýšil, počet předplati-
telů nikoliv. 

Počet romských zájemců o prezentaci vzrostl jen tam, kde šlo o pokra-
čování tématu divácky atraktivnějších fotostran, u jiných témat mnohem 
méně. 

Nově pojaté „bulvární RH012“ vyvolávalo větší zájem u mužského čte-
nářstva (Romů i Neromů) a větší averzi u žen (Romek i Neromek).

Pokud jde o přibližný vzorec  „úspěšné integrace“, vysledovaný ze série 
asi 25 až 30 „dálkových rozhovorů“ s úspěšnými Romkami atraktivnější-
ho vzhledu, je přibližně tento:

Jejich rodiny nebyly izolované, ale často smíšené, s neromskými přáteli 
nebo životními partnery, okolí bylo mnohdy neromské, ale tolerantní 
a vzdělané, do ZŠ docházeli v počtu vesměs 1 až 4 Romů, zbytek spo-
lužáků byli Neromové, ovšem převážně tolerantní. Díky neromským pří-
buzným či spolužákům a kamarádům se tyto mladé Romky dostávaly víc 
do kontaktu s kulturou či subkulturami, životními vzorci, osobnostmi atd. 
obvyklými v tomto věku u současné české učňovské nebo středoškolské 
mládeže. Docházelo tak k promíšení obou prostředí, ke vstřebání pozitiv 
od obou…

Nový byl pro šéfredaktora poznatek, že jen velmi málo z těchto asi 25 
až 30 zpovídaných „úspěšně integrovaných“ Romek mluvilo v dětství 
romsky. Některé z nich začaly romštinu studovat či se ji znovu učit až ve 
starším věku v rámci jakéhosi objevení své romské identity…Toto pova-
žuju za hlavní přínos RH v roce 2012. 

Pavel Pečínka, šéfredaktor

18/19



S R N M

Django Fest XI. ročník
Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Brno

První adventní sobotu 1. prosince 2012 jsme se po roce opět sešli na 
tradičním podzimním festivalu, pořádaném občanským sdružením Spo-
lečenství Romů na Moravě za finanční podpory Statutárního města Brna 
a Ministerstva kultury. Letos proběhl již jedenáctý ročník Django Festu. 
Festival má za úkol pomocí hudby sbližovat Romy s majoritou. 

Vzhledem k tomu, že jsme se bohužel nemohli v trojici „pořadatel - 
manažeři hudebníků - dramaturg klubu“ domluvit na vhodném termínu 
v hudebním klubu Fléda, kde se tradičně festival odehrává, ani v žádném 
jiném klubu v přímém centru Brna, domluvili jsme se s provozovateli 
studentského klubu Favál u Velodromu.

V půl osmou jsme otevřeli brány klubu a začali se scházet první hosté. Až 
se zaplnily sedačky v sále, uvítala nás zpěvem několika písní mladá ta-
lentovaná zpěvačka Veronika Kačová a po jejím úvodu začala hrát první 
kapela, se kterou se přijel do Brna podívat známý muzikant a moderátor 
Vojta Lavička se svou celkem novou formací Benga Show. V této kapele 
hraje plno ostřílených hudebníků, kteří jsou profesionály ve svém oboru 
a předvedli nám skvělý výkon. Dva kytaristi za pomoci Lavičkových hou-
slí přinesli do začátku mnoho tradičních písní ve vlastní úpravě i několik 
písní dnes již zlidovělých od kapel jako Gipsy Kings apod. Jejich úpravy 
jednoduše poznáte právě podle precizní a vřelé hře těchto strunných 
nástrojů.

Po nich pokračovali poloelektroničtí Bitumen Beat. Jejich směsice rom-
ských tradic, zkušeností sesbíraných z vystupování po světě i elektronic-
ké podkreslení jim dodávají neuvěřitelně moderní a zároveň jedinečný 
sound. 

Jako poslední se ukázali v nejlepším světle famózní Terne čhave. Před-
vedli nám to, na co jsme u nich zvyklí, ale přesto nás vždy potěší – 
precizní výkon plný energie, který roztančil každého! V závěru si kapela 
střihla ještě několik písní s mladou zpěvačkou Veronikou Kačovou, která 
k tomu po vystoupení dodala: „když je dobrá muzika, můžu zpívat i bez 
přípravy!“

Celý večer, který proběhl 
za finanční podpory od-
boru kultury Statutárního 
města Brna a odboru regi-
onální a národnostní kul-
tury Ministerstva kultury 
ČR, se odehrál v přátel-
ském duchu, bohužel však 
na Favál nedorazilo tolik 
lidí, jak jsme byli zvyklí 
z Flédy, i přes masivní 
propagační kampaň, pro-
bíhající přímým roznosem 
letáků (z důvodu snížení 
celkových dotací z MK 
jsme si nemohli dovolit 
pro jiné roky standardní 
výlepovou službu, neboť 
i přes slevy, které jsme 
u nich vyjednali, se jed-
ná o vysoce nákladnou 
službu, o jejíž návratnosti 
nejsme přesvědčeni). 
Důvodů se našlo několik, 
nejzřejmějším z nich bylo 
vzdálenější (a méně zná-
mé) místo konání ve spo-
jení s obrovským mrazem, 
který bohužel právě v ten 
večer poprvé na Brno po-
řádně udeřil. Jsou pro nás 
poučením do dalších let, 
kdy už budeme vědět, že 
je pro lidi důležitější místo 
konání než přesně vyladě-
ný program.
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Romani Giľi Olomouc - 5. ročník
Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc

Cílem projektu bylo uspořádat romský festival hudebních  a tanečních 
souborů, což se nám vydařilo. Po úspěšných ročnících 2008, 2009, 2010 
a 2011 byl v Olomouckém kraji uspořádán 5. ročník, který se konal dne 
18.8.2012, již tradičně v areálu letního kina v Olomouci. 

Na festivalu vystoupilo několik hudebních skupin - Hodonín, Šternberk, 
Bruntál, 3 skupiny z Olomouce a blízkého okolí.

Zazněly písně slovenské,maďarské, olašské v krásné romštině. Novinkou 
byla kapela malých dětí  ve věku 10,11,13 z Olomouce, která sklidila 
velký úspěch u posluchačů.

Všem přítomným tančilo celkem 65 dětí ve věku 4-16let z KC Olomouc 
SRNM, Charity, Amaro Foro, Kale jakha, Terne čáve, Gipsy Princess. Ty 
předvedly slovenský, olašský a maďarský čardáš. Děti zde předvedly také 
latinskoamerické tance v rytmu samba a chacha. Sklidily velký úspěch, 
rodiče byli po právu pyšní. Ozdobou festivalu byli také malí zpěváčci.

Letos se obzvlášť vydařilo počasí. Romové měli možnost strávit krásný 
den. V publiku jsme mohli vidět asi 200 dospělých a mládeže, máme 
radost, že se tradice udržuje a důkazem toho byla velká účast především 
mladých.

Nechyběli ani zástupci romských seniorů, kteří si zde zazpívali a zatan-
čili, ale festival je pro ně jednou z mála příležitosti, kde se vždy po roce 
se mohou setkat.

Zúčastnili se i neromové a moc se jim u nás líbilo, zatančili si s námi. 
Uskutečněním takovéto akce předpokládáme zlepšení vztahů mezi ma-
joritou a romskou menšinou a zároveň usilujeme o podporu mladých 
začínajících umělců, čímž dochází k udržování tradice romské hudebnosti 
v lokalitě a rozvoji romské kultury.

Závěrem bychom rádi vyjádřili poděkování paní PhDr. Renatě Köttne-
rové, krajské romské  koordinátorce Olomouckého kraje, a paní Mgr. 
Květoslavě Gabrielové z Ministerstva kultury ČR, které se s námi akce 
zúčastnily. Mediální odezva proběhla v Olomouckém deníku, Romano 
hangos, na ČT1.

Mezinárodní den 
Romů v Olomouci

Statutární město Olomouc
6. ročník oslav Mezinárodního dne Romů 
se konal poprvé netradičně a to vystou-
pením na Horním Náměstí v Olomouci dne 
11.4.2012.

Všechny účastněné soubory společně tan-
covaly, zpívaly a doprovázely je kytary 
a saxofony. Tím jsme chtěli upozornit i ma-
joritní společnost,  že máme svůj svátek .

Slyšet jsme mohli projev, na kterém se 
podílely romské organizace Amáro Foro 
a SRNM.  Hovořilo se o vzniku svátku a také 
o hymně, která zazněla. Dále se hovořilo 
o práci, kterou děláme v komunitním cent-
ru, o doučování, a různých kroužcích. Obe-
známili jsme je i o terénních programech.

Po programu následoval průvod, do Letního 
kina, kde program pokračoval. Pro přítomné 
byly nachystané čerstvé halušky, sladkosti, 
soutěže. Děti měly možnost u ohně si opéct 
špekáček. Nálada byla výborná, zúčastnilo 
se asi 250 osob.

Na akci se podíleli Charita Olomouc, magis-
trát města Olomouce, Podané ruce. Svátek 
s námi oslavila i romská koordinátorka olo-
mouckého kraje.

22/23



S R N M

Regiony, 
kontakty

Brno
adresa:   Bratislavská 65a, 602 00 Brno
telefon:   545 246 673, 545 246 674

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

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

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

Šternberk
kontaktní osoba: Olga Gáborová
adresa:   Měsíční 3, 785 01 Šternberk
e-mail:   sternberk@srnm.cz, olga.gaborova@seznam.cz
telefon:   585 002 629

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

Jesenicko
kontaktní osoba: Jitka Zdražilová
adresa:  Velká Kraš 26, 790 58 Velká Kraš
e-mail:   jesenik@srnm.cz
   zdrazilova.jitka@seznam.cz
telefon:   739 740 786

Bruntál
kontaktní osoba: Aurélie Balážová
e-mail:   balazsrnm@seznam.cz, balazova.drom@seznam.cz
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Donátoři, 
sponzoři, 

partneři

Granty a příspěvky:

•	 Ministerstvo práce a sociálních věcí
•	 Ministerstvo kultury
•	 Jihomoravský kraj
•	 Město Olomouc
•	 Úřady práce
•	 Příspěvky sociálních odborů
•	 Olomoucký kraj
•	 Město Brno
•	 Nadační fond obětem holocaustu
•	 Město Bruntál
•	 Město Rýmařov
•	 Město Hodonín

Děkujeme všem, kteří podporují naše aktivity, které napomáhají toleranci 
a respektu ve společnosti a poklidnému soužití. Snažíme se odvádět co nej-
lepší práci a doufáme, že vám tato zpráva napomohla v ujištění, že to, co 
společně děláme, má smysl.

Děkujeme také těm, kteří nás podporují nikoliv finančně, ale morálně, ko-
legům z nevládních organizací, přátelům a rodinám, a v neposlední řadě 
vstřícným úředníkům. Ani bez vás bychom nezvládli tolik!

Dary soukromých osob:

•	 Holomek Karel - Brno
•	 Somsiová Jiřina - Olomouc
•	 Daniel Antonín - Olomouc
•	 Vašková Hana - Hodonín
•	 Balážová Aurélie - Bruntál
•	 Holomková Zuzana - Brno
•	 Daňhel Martin - Rýmařov
•	 Somsi Zoltán - Olomouc
•	 Čepová Miroslava  - Brno
•	 Zimová Matrcela - Hodonín
•	 Vašek Dušan - Hodonín
•	 Zdražilová Jitka - Jeseník
•	 Rácová Margita - Brno
•	 Dubovan Rudolf - Jeseník
•	 Vejplachová Jana  - Brno
•	 Kotlár - Brno
•	 Gáborová Olga - Šternberk
•	 Somsi Jiří - Olomouc
•	 Gabal Ivan
•	 Kročil Michal  - Brno
•	 Ščuková Olga - Olomouc
•	 Turtáková Zdenka - Rýmařov
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Finanční 
výkazy 

o.s.

TP 
3804942 
Brno, 
Hodonín

TP 
2392482 
Velká Kraš

TP 
8450481 
Olomouc,
Rýmařov

TP 
4115074 
Šternberk

NZDM 
3165478 
Olomouc

OSOBNÍ NÁKLADY 
CELKEM

523 853 261 722 509976 224 574 274 131

Pracovní smlouvy 501 853 223 222 504976 207 074 244 631

DPP 22 000 38 500 5000 17 500 29 500

PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM

229 147 63 278 169024 100 426 82 869

Kancelářské 
potřeby

18 664 892 8 673 2 690 1 232

Pohonné hmoty 2 405 7 772 0 400 3 990

Jiné spotř. nákupy

Služby 202 090 53 614 159 551 95 336 77 307

Energie 21 635 7247 54 928

Telefony, internet, 
poštovné, spoje

41 991 3 520 34 196 16 907 14 187

Nájemné 96 000 27 620 85 114 7 380 53 020

Právní a ekonom. 
služby

7 600 3 000 8 200 5 750 6 050

Opravy, udržování 4 226 5 662 1 705 2 100 1 493

Cestovní náhrady 22 639 10 930 15 994 4 751 615

Jiné 7 999 2 882 7 095 3 520 1 942

Ostatní náklady 5 988 1 000 800 2 000 340

CELKOVÝ OBJEM 753 000 325 000 679 000 325 000 357 000

Náklady

Členění nákladů 
dle jednotlivých 
sociálních služeb:

Členění 
nákladů dle 
poboček:

B
rn

o

H
o

d
o

n
ín

R
ým

ař
o

v

O
lo
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ic
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n
b
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k

B
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n
tá

l

C
E

LK
E

M

Spotřební náklady 
celkem 122 002 54 628 74 836 65 004 8 584 109 427 3 385 437 866

Spotřeba materiálu 50 445 40 728 61 338 65 004 3 112 3 197 3 385 227 209

Nákup DHM 39 297 13 900 53 197

Spotřeba energie 32 260 13 498 5 472 106 230 157 460

Služby celkem 1 156 800 178 924 113 256 208 891 38 988 35 287 17 899 1 750 045

Opravy a udržování 31 033 1 000 1 705 1 493 6 864 5 472 47 567

Cestovné 60 882 11 251 10 592 14 673 8 224 3 205 2 268 111 095

Spoje 55 549 37 554 17 635 33 446 3 200 16 810 164 194

Nájmy 175 986 101 693 48 484 89 350 20 700 4 500 440 713

Hudební produkce 20 000 8 500 28 500

Autodoprava, 
kulturní a sport. akce 2 500 3 200 8 020 5 767 2 366 9 500 31 353

Ubytování, stravné - 
tábory 100 928 20 218 19 200 36 050 176 396

Propagace 26 339 10 000 36 339

Výroba - noviny 349 294 349 294

Distribuce - noviny 209 962 209 962

Ekonomické služby 31 200 31 200

Honoráře - noviny 23 506 23 506

Ostatní služby 69 621 4 008 7 620 9 612 7 434 1 631 99 926

Osobní náklady 
celkem 1 083 682 396 382 175 534 585 934 190 380 149 669 0 2 581 581

Mzdové náklady 716 328 295 272 128 066 310 441 117 845 103 969 1 671 921

Zákonné pojištění 250 566 101 110 47 468 105 493 40 535 34 700 579 872

DPP 116 788 170 000 32 000 11 000 329 788

Daně a poplatky 
celkem 19 394 0 0 0 0 2 414 0 21 808

Ostatní daně a 
poplatky 10 282 10 282

Pojištění 9 112 2 414 11 526

CELKEM: 2 381 878 629 934 363 626 859 829 237 952 296 797 21 284 4 791 300
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Výnosy
Ministerstvo kultury Romano Hangos 800 000 870 000

Romani gili-Olomouc 30 000

Django Fest 40 000

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

Terénní programy 
Jihomoravský kraj

753 000 2 439 000

Terénní programy 
Olomoucký kraj

1 332 000

Terénní programy 
Moravskoslezský kraj

354 000

Jihomoravský kraj Volnočasové aktivity 
Brno a Hodonín

10 000 297 874

Fotbal Brno 10 000

Prosadím se! 244 874

Olomoucký kraj KC Olomouc-Pěnčín 30 000

Město Brno Django Fest 20 000 257 000

Město Bruntál Most pro nás 10 000

Město Hodonín Výchovně vzdělávací 
aktivity

3 000

Město Rýmařov KC Rýmařov 10 000

Město Olomouc Dětský tábor 60 000

Lektoři KC 134 500

Vybavení KC 14 500

Mezinárodní den Romů 5 000

Nadační fond 
obětem holocaustu

Holocaust v Ro-
mano hangos

10 000 10 000

Úřady práce aktivní politika 
zaměstnanosti

172 232 975 509

Příspěvky soc. odborů Letní tábor (Hodonín, 
Šternberk, Rýmařov)

98 400

Předplatné, inzerce Romano hangos 18 450

Vlastní příjmy Poskytnuté služby, 
vybrané vstupné

116 868

Agentura pro soc. 
začleňování

Lokální asistence 
Hodonín

418 000

Dary soukromé Dary soukromých osob 151 559

CELKEM 4 846 383 Kč

Rozvaha

Č
. ř

ád
ku

Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
posled. dni 
úč. období

AKTIVA

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 124 134

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     14 124 134

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -124 -134

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 34 -124 -134

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  41 1 255 1 113

II. Pohledávky celkem                                                        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 72 980 755

   1. Pokladna   73 77 4

   3. Účty v bankách     75 903 751

IV. Jiná aktiva celkem  81 6 0

   2. Příjmy příštích období                                                                    83 6 0

AKTIVA CELKEM 85 1 255 1 113

PASIVA

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    86 139 88

II. Výsledek hospodaření celkem 91 139 88

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 139 88

B.        Cizí zdroje celkem 95 1 116 1 025

I. Rezervy celkem 96 55 193

   1. Rezervy                                                                                                      97 55 193

III. Krátkodobé závazky celkem                   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. zabezp. a veř. zdrav. 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                                                   130 130 0

   2. Výnosy příštích období                                                                     132 130 0

PASIVA  CELKEM 134 1 255 1 113
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Výkaz zisků a ztrát
Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 320 117 437

1. Spotřeba materiálu 3 226 54 280

2. Spotřeba energie 4 94 63 157

II. Služby celkem 7 1 481 251 1 732

5. Opravy a udržování 8 15 31 46

6. Cestovné 9 107 4 111

8. Ostatní služby 11 1 359 216 1 575

III. Osobní náklady celkem 12 2 394 188 2 582

9. Mzdové náklady 13 1 862 140 2 002

10. Zákonné sociální pojištění 14 524 47 571

11. Ostatní sociální pojištění 15 4 1 5

13. Ostatní sociální náklady 17 4 0 4

IV. Daně a poplatky celkem 18 29 5 34

16. Ostatní daně a poplatky 21 29 5 34

V. Ostatní náklady celkem 22 6 0 6

19. Odpis nedobytné pohledávky 23 5 0 5

21. Kurzové ztráty 27 1 0 1

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 0 0

Náklady celkem 43 4 230 561 4 791

Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem

45 0 530 530

   2. Tržby z prodeje služeb 47 0 529 529

   3. Tržby za prodané zboží 48 0 1 1

II. Změny stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

49 0 0 0

III. Aktivace celkem 54 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 0 23 23

 18. Jiné ostatní výnosy 66 0 23 23

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

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 250 0 250

 26. Přijaté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

76 98 0 98

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 152 0 152

VII. Provozní dotace celkem 79 4 043 0 4 043

 29. Provozní dotace 80 4 043 4 043

Výnosy celkem 81 4 293 553 4 846

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

82 63 -8 55

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

84 63 -8 55
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Plný název:   Společenství Romů na Moravě o.p.s.

IČO:    296 08 000

Právní forma:   obecně prospěšná společnost

Obecně 
prospěšná 
společnost

V roce 2003 vznikla obecně prospěšná společnost, kterou založilo ob-
čanské sdružení a která měla pokrývat určité typy aktivit při současné 
existenci obou právních forem SRNM. Toto rozdělení se ukázalo jako 
neefektivní a roku 2008 byly opět všechny aktivity převedeny na ob-
čanské sdružení. Tato právní forma ještě stále existuje a postupně si 
umořuje staré závazky.

Rozvaha o.p.s.

Č
ís

lo
 ř

ád
ku

Stav k 
prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav k 
posled. 
dni 
účetního 
období

AKTIVA

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 11 11

  7. Drobný dlouhodobý majetek 17 11 11

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -11 0

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot-
nému majetku

33 -11 0

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  41 98 93

II. Pohledávky celkem                                                        52 84 93

   1. Odběratelé 53 10 5

   5. Ostatní pohledávky 57 74 88

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 14 0

   1. Pokladna   73 14 0

AKTIVA CELKEM 85 98 93

PASIVA

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    86 -651 -651

II. Výsledek hospodaření celkem 91 -651 -651

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 -4 1

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let

94 -647 -652

B.        Cizí zdroje celkem 95 749 744

III. Krátkodobé závazky celkem                                   
          

106 749 744

   1. Dodavatelé 107 37 37

   3. Přijaté zálohy 109 2 0

   5. Zaměstnanci 111 234 234

   8. Daň z příjmů 114 444 441

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 13 13

 17. Jiné závazky                                                                                     123 19 19

PASIVA  CELKEM 134 32 98



Výkaz zisků a ztrát o.p.s.
Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost

Celkem

I.  Spotřebované nákupy celkem 2 0 0 0

II. Služby celkem 7 0 0 0

III. Osobní náklady celkem 12 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 18 0 0 0

V. Ostatní náklady celkem 22 3 0 3

19. Odpis nedobytné pohledávky 25 2 0 2

 24. Jiné ostatní náklady 30 1 0 1

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 3 0 3

B. Výnosy 44 0 0 0

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 
celkem

45 0 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

49 0 0 0

III. Aktivace celkem 54 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 0 0 0

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

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 3 0 3

Přijaté příspěvky (dary) 77 3 0 3

VII. Provozní dotace celkem 79 0 0 0

Výnosy celkem 81 3 0 3

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

82 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

84 0 0 0
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