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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

IČO:    440 151 78

Právní forma:   občanské sdružení

Číslo účtu:   27-0488570217/0100, Komerční banka a.s.

POZN.: Od 1.1.2014 se mění právní forma na SPOLEK, vedený pod spisovou 
značkou L 1348 u Krajského soudu v Brně pod shodnými identifikátory.

Základní 
údaje

Úvodní 
slovo

Stejně jako v letech minulých jsme se soustředili zejména na tři 
hlavní oblasti naší práce:

- terénní práce: sociální služby pro lidi ohrožené sociálním vy-
loučením, pomoc a podpora v oblastech bydlení, dluhové proble-
matiky, zaměstnání atd. Naši pracovníci poskytli v roce 2013 přes 
9000 těchto a podobných služeb.

- volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé: vzdělávací a vý-
chovné kroužky pro děti, letní tábory, sportovní turnaje, komunitní 
setkání a rukodělné dílny pro dospělé. Ročně se účastní aktivit 
naší organizace okolo pěti stovek dětí.

- kultura: vydávání romsko-českých novin Romano hangos, mul-
tikulturní festival Django fest v Brně, festival romské hudby Roma-
ni Giľi v Olomouci

Podíleli jsme se komunitních plánováních a jednali s partnery z 
mnoha různých institucí. To vše a mnohem více se podrobně 
dozvíte na stránkách této zprávy a aktuality také na našich webo-
vých stránkách www.srnm.cz. Přejeme vám přijemné čtení!
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Rada občanského sdružení*:
Hana Vašková, Jiřina Somsiová, Martin Daňhel, Rudolf Dubovan, Olga Gá-
borová, 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 

BRNO:

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

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

Volnočasové a 
vzdělávací aktivity:
- jednorázové akce, de-
segregace na školách
Mgr. Margita Rácová*

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 vzdě-
lávací aktivity:
- sportovní krou-
žek, 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., 
Zbyněk Zima, 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 
aktivity s dětmi
Aurelie Balážová*

VELKÁ KRAŠ:

Terénní sociální práce:
Rudolf Dubovan, Bc. Jitka Zdraži-
lová, Petra Danilková

Struktura 
organi-

zace



strana 8 strana 9

Cílová skupina
• osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

• osoby ohrožené sociálním vyloučením

• osoby ohrožené diskriminací

• osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spjaté s několika 
následujícími faktory:

nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problémy, nedostateč-
ná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí 
(problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž 
nejsou schopny tyto nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami, 
osoby navracející se z výkonu trestu a dětských domovů, výchovných 
ústavů

Služba je poskytována všem bez ohledu na jejich, a to bez ohledu na 
jejich skupinovou příslušnost viz listina základních práv a svobod). Pod-
mínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho 
zakázky.

Zásady poskytování služeb
• flexibilita s ohledem na klienty i uvnitř organizace

• bezplatnost

• profesionalita

• anonymita

• rovnost přístupu ke službě

Všechny služby jsou poskytovány v souladu 
s etickým kodexem sociálního pracovníka

Sociální 
služby

Terénní programy
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Veřejný závazek
Poslání
• poskytovat sociální práci v přirozeném prostředí klientů s ohledem 

na jejich individuální předpoklady a specifika a zmírňovat případně 
předcházet sociálnímu vyloučení nebo zmírňovat jejich důsledky

• podporovat romskou emancipaci a dialog na všech úrovních společ-
nosti

Cíle
Sociálně slabým, v akutní nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohrože-
ným sociálním vyloučením zabezpečíme prostřednictvím terénní práce a 
poradenství:

• řešení 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
• předluženost
• 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
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Rok 2013
V roce 2013 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.

Celkem bylo poskytnuto 9382 intervencí a 4010 kontaktů 2715 klientům. 
V tabulce je rozdělení dle oblasti, kterých se jejich práce týkala souhrnně 
za všechny lokality. V jednotlivých lokalitách situace v podstatě 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. Ze statistiky vyplývá, že se jedná o 
nejrozšířenější problém, se kterým se terénní pracovníci potýkají.

Statistika počtu služeb v roce 2013 - srovnání

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
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Rok 2013
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 neorganizo-
vaných aktivit, kde mají děti k dispozici výtvarné, sportovní a hudební 
vybavení, probíhají i organizované aktivity, které jsou popsány v kap-
itole Komunitní centrum Olomouc-Pěnčín. Nejvíce oblíbený je taneční 
kroužek. Dvakrát týdně je dětem k dispozici letorka doučování, mimo to 
se jim věnují i studenti, kteří docházejí do centra na praxi. 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 44 dětí a mladých 
dívek a chlapců. Při jednorázových akcích se nám daří mobilizovat větší 
množství účastníků, včetně rodičů dětí či členů majority.

Volný 
čas, 

vzdělání

Volnočasové aktivity SRNM Brno 
a Hodonín

Jihomoravský kraj, Město Hodonín, MŠMT
Z projektu byly spolufinancovány sportovní aktivity poboček Společen-
ství Romů na Moravě v Jihomoravském kraji, a to v Hodoníně a v Brně. 

HODONÍN:

Pálení čarodějnic 30.4.2013 
Stalo se již tradicí, že 30.4. ve dvoře Janáčkova a Pravoslava Veselého 
pořádáme pálení čarodějnic. Letošní pálení bylo v pořadí šesté. Jako tra-
dičně se konala soutěž o nejkrásnější čarodějnici a nechyběli ani různé 
sportovní a zábavné hry. Opékaly se špekáčky a rozdávaly se sladké 
odměny .

Den národnostních menšin Hodonín 30.5.2013
Zaměstnanci SRNM Hodonín a jejich přátelé reprezentovali již potřetí 
tradiční romskou kuchyni na setkání spolků národnostních menšin z celé-
ho jihomoravského kraje, které se konalo v parku lázní Hodonín. Pokrmy 
měly velký úspěch a i přes uvaření velkého množství jídla byly brzy 
rozdány mezi hosty akce.
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Dva víkendové pobyty Lači daj – dobrá matka
místo konání: rekreační oblast Lučina, chata Rozistav

datum: 21.-23.6.2013, 23.-25.7.2013

Víkendové pobyty byly určeny pro matky s dětmi do 6 let a pro matky 
na Mateřské dovolené.

Pobyty programem na sebe navazovaly. Obou pobytů se zúčastnilo 10 
maminek a 17 dětí.

Cílem pobytu bylo umožnit maminkám na MD a maminkám na soc. dáv-
kách, které nemají tolik možností ani finančních prostředků k uskuteč-
nění podobných soukromých pobytů, společně strávené chvíle v přírodě, 
ale také odreagování od běžných denních povinností.

Maminky si s dětmi užily nejen koupání v přírodním koupališti, táboření, 
společné sportovní  hry, vycházky do blízkého lesa, ale také  absolvovali 
sebevzdělávací školení finanční gramotnosti a besedu s dětskou zdravot-
ní sestrou. Školení finanční gramotnosti proběhlo v prvním víkendovém 
pobytu, beseda s dětskou zdravotní sestrou proběhla v druhém víken-
dovém pobytu. Během obou pobytů se maminky spřátelily, vyměňovaly 
si recepty na vaření i rady jak nejlépe zvládat své hyperaktivní děti. 
Vzhledem ke kladným ohlasům zúčastněných maminek, bychom chtěli 
pokračovat v návazném projektu v roce 2014.

Fotbalový turnaj přátelství ve velké kopané  29.6.2013
4. ročník fotbalového turnaje o putovní pohár SRNM

Turnaj se konal opět na fotbalovém stadionu v Rybářích. Turnaje se zú-
častnilo 9 týmů, 6 týmů bylo z České republiky, 3 týmy ze Slovenské 
republiky. 4 týmy byly majoritní, 5 týmů bylo Romských. Putovní pohár 
si letos vybojoval Romský tým z Hodonína. Sportovní týmy přišlo pod-
pořit nejen spousta fotbalových fanoušků, ale také rodinní příslušníci a 
kamarádi.  Na stadionu vládla velmi přátelská atmosféra mezi Romskými 
i neromskými diváky.

Letní tábor Apollo Lednice  od 11.8.2013 do 17.8.2013
Letošní letní tábor byl v pořadí již třináctý.

Letos poprvé jsme uspořádali letní tábor na TZ Apollo v Lednici. Na místo 
jsme se dopravili jako již tradičně vlakem. 

Letního táboru se zúčastnilo 25 dětí ve věku od 6 do 15 let. I letos jsme 
měly více dětí, které jely na tábor poprvé. Pro nováčky bylo dobrodruž-
stvím už jen ubytování v chatkách a spaní ve spacáku. Počasí nám přálo, 
takže si děti užily koupání, sportovních her, výlet do blízkého zámku 
Lednice, navštívily také strašidelné zámecké podzemí, vystoupaly na 
Barokní rozhlednu a výlet lodí po řece Dyji. Soutěžily o nejlepší masku 
lesního tvora, a sebou domů si každý odvezl vlastnoručně nabatikované 
tričko. Děti orlím zrakem střežilo 6 vedoucích a o plné žaludky se staraly 
dvě zdatné kuchařky. Rozbitá kolena ošetřovala šikovná zdravotnice.
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Výlet do Romského muzea 17.11.2013
Tento památný den jsme se rozhodli oslavit výletem vlakem do Muzea 
romské kultury v Brně. Výletu se zúčastnilo 7 rodičů a 13 dětí. Muzeum 
nás všechny velmi okouzlilo. Průvodce s námi měl velkou trpělivost a 
zodpověděl všechny všetečné otázky. Po návštěvě muzea následovala 
procházka po starém Brně a samozřejmě nechyběla návštěva MC Donal-
du a galerie Vaňkovka.

Mikulášská besídka 5.12.2013
I v letošním roce přišly strašit naše děti čerti i s Mikulášem a andělem. 
Čtyřiceti uplakaným dětem přinesly Mikuláš s andělem velký koš balíčků 
plných dobrot. Opět se přednášely básničky, zpívaly se písničky, tančilo 
se a soutěžilo. Besídka se i letos konala v sále Kateřina v Hodoníně.

Vánoční besíd-
ka 21.12.2013
Rok 2013 byl  popr-
vé zakončen vánoční 
besídkou věnovanou 
rodičům a zaměst-
nancům pobočky. Své 
taneční umění, zde 
předvedly děvčata z 
tanečního kroužku, 
který vede Kateřina 
Zimová. Program, 
který cely připravily 
děti, které navštěvují 
pravidelně  kroužky v 
centru SRNM Hodonín 
se všem velmi líbil. O 
občerstvení se posta-
raly maminky dětí.

BRNO
Celoroční pravidelné schůzky
Jednou týdně probíhaly celý rok schůzky zaměřené na matky a jejich 
předškolní děti. Probíhaly zejména rukodělné dílny pro rodiče, hry pro 
předškoláky a výtvarná dílna. Dětem byly k dispozici didaktické hračky 
a pomůcky, věnovalo je jim několik dobrovolných lektorů. Matky pod ve-
dením hlavní lektorky vytvářely drobné předměty pro propagaci dalších 
aktivit klubu a dozvídaly se praktické informace pro samostatnou domácí 
práci s předškoláčky.

Odpoledne pro férové vzdělávání - 10.12.2013 
K představení činnosti matek došlo v rámci brněnského Týdne lidských 
práv v Klubu Trojka, Dominikánská 9 Brno. Příchozí se mohli účastnit 
workshopů, ochutnávky etnických jídel, benefičního prodej výrobků, 
vystoupení pěveckého sboru a prezentace neziskových organizací. (Spo-
lečně pořádali Amnesty International Brno, Sdružení rodičů pro férovou 
školu, Společenství Romů na Moravě, platforma Blokujeme!)

V 18:00 vystoupil pěvecký sbor, který představí směs romských a li-
dových písní. Jedná se o matky z klubu, lektorky a jejich přátele. Měli 
velký úspěch, představení se jim vydařilo a doufáme, že se i v roce 2014 
osmělí vystoupit veřejně.
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DOPAD PROJEKTU:
Díky projektu se mohlo přes tři desítky dětí, dvě desítky maminek a 
devět fotbalových týmů účastnit volnočasových aktivit. Počtem diváků 
zapojených do aktivit se zvyšuje dopad na stovky lidí v obou lokalitách. V 
převážné většině se jedná o příslušníky romské menšiny žijící v takovém 
sociálním prostředí, které jim neumožňuje zapojovat se do běžných ak-
tivit, např. placených, které jsou v místech dostupné pro běžné občany. 
Projekt tak napomáhá nejen zkvalitnit jejich volný čas, a tím eliminovat 
sociálně-patologické jevy, kterými jsou ohroženi, ale i prezentovat tyto 
osoby v pozitivním světle, jako osoby schopné na sobě pracovat, vyvíjet 
se a dokázat velké činy na veřejnosti. Každoročně se přidávají nové děti, 
ty starší zase nacházejí své záliby jinde. Tak jako v letech minulých, i 
letos se jim díky volnočasovým aktivitám podařilo získat vztah k hudbě 
a tanci, kluci hledali vyžití i fair play při sportu. Neuskutečnilo se tolik 
výjezdů taneční skupiny jako v minulém roce, což bylo převážně způ-
sobeno zdravotními důvody. Novinkou letos byly vzdělávací pobyty pro 
matky s dětmi, kde se nám podařilo pro 10 maminek zajistit přednášky v 
oblastech zdraví, hygieny, hospodaření apod., zatímco jsme se postarali 
o jejich děti. Tato aktivita byla hodnocena všemi účastníky velice kladně, 
i ze strany lektorek, které se zúčastnily. Strávily s matkami vždy celý 
den a ty tak měly dostatek času probírané téma zpracovat a zeptat se na 
specifika, která se týkala konkrétně jejich situace. Skupina matek schá-
zející se pravidelně v Brně již byla schopna se zformovat natolik, že došlo 
za účasti dalších odborníků k vytvoření sdružení, pod jehož hlavičkou by 
rády propagovaly své aktivity. 

Sdružení rodičů za férovou školu
neformální sdružení

SRFŠ je sdružení rodičů, kteří aktivně podporují inkluzivní vzdělávání 
svých dětí prostřednictvím volnočasových aktivit, mimořádných akcí pro 
rodiny s dětmi, veřejné propagace myšlenky inkluzivního vzdělávání. 

Posláním SRFŠ je aktivní zapojení rodin s dětmi do prosazo-
vání a budování inkluzivního prostředí na českých školách.

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

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

Dalšími podporující organizacemi jsou Liga lidských práv, Amnesty In-
ternational.

Zaštiťující organizaci muže být jakákoliv organizace nebo instituce, která 
sdílí myšlenku inkluzívního vzdělávaní a respektuje principy neformální-
ho sdružení SRFŠ.  

Dále je SRFŠ otevřené spolupráci všem rodinám bez ohledu na původ, 
vyznání a národnost.
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Komunitní centrum Olomouc-Pěnčín
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Ministerstvo vni-

tra-prevence kriminality, MŠMT
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,  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 patologic-
kých jevů. Děti účastnící se aktivit mají větší šanci k úspěchu ve škole 
a k zařazení se do kolektivu vrstevníků, což pozitivně ovlivňuje nejen 
jejich přítomnost, ale i budoucnost.

Celoroční aktivity:
Výtvarný kroužek: náplní bylo malování, modelování, s přírodním mate-
riálem, koláže, účastnily se děti 3-14 let 1x týdně v počtu 16

Vaření: zde děti měly možnost rodičům sdělit, jaká jídla –levná se dají 
uvařit, učily se hospodaření, sestavit jídelníček za určitý obnos.  1x týdně 
účast 7-12 dětí

Sport: fotbal - 6x turnaj, vybíjená, volejbal často jsou zapojeni do spor-
tovních her i rodiče, ping pong, posilovna: účastní se 20-25 dětí 12 rodi-
čů. Sport je nejoblíbenější mezi dětmi i mládeží je využíván denně

Hudební: fungují 2 kapely: dospělí 5 hráčů, malá kapela 4 (bicí, klávesy, 
kytara), 2 zpěváci. Kapely vystupují na různých veřejných akcích: Den 
Romů. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb, festival Románi Gíli, Rý-
mařov, různé komunitní akce jako Loučení s prázdninami, Den dětí, Den 
matek, ale i na narozeninách, svatbách či pohřbech jsou zpěváci žádáni.

Taneční: 21 tanečníků ve věku 3 -14let pravidelně 3x týdně nacvičují a 
účastní se vystoupení (obdobně jako výše uvedený hudební kroužek). 
Nyní vzniká taneční soubor dospělých.

Doučování: děti, které navštěvují kroužky, využívají denně možnost si v 
komunitním centru pod dozorem pracovníků připravovat domácí úkoly, 
mohou zde za tím účelem využívat internet, v případě problémů jim 
je látka probíraná 
ve škole vysvětle-
na tak, aby došlo 
k lepšímu porozu-
mění. Pod vedením 
vysokoškolských 
studentů se pak 
mohou děti doučo-
vat i v anglickém 
jazyce.

Navštívili jsme 
v rámci zvýšení 
motivace dětí na-
vštěvovat centrum 
kino (Doba ledová, 
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Hobit, Dinosauři), děti ze sociálně vyloučených lokalit by neměly šanci si 
zajít do kina, celkem se prostřídalo 46 dětí, obdobně proběhly návštěvy 
bazénu (24 dětí), v zimě pak bruslení.

Děti jsou za aktivní účast odměňovány drobnými dárky (knihy, Flesh, 
sladkosti, chrániče do fotbalu, míče)

Jednorázová akce: letní tábor Pohořany 4.-14.7.2013
Nejžádanější pobyt, kdy děti se dotazují, zda pojedou s námi. Vždy odpo-
vídám, když bude vysvědčení a chování, docházka do klubu – pojedete. 
Celkem se účastnilo 30 dětí od 5-14 let. 

Program byl sestaven pracovníky s mnohaletou praxí, kteří vybírali ak-
tivity a společenské hry pro všestranný rozvoj dítěte. Pracovalo se v 
jedné nebo několika menších skupinkách. Táborové hry, soutěžení, zpěv, 
tanec, znalosti v přírodě, malování a sport ten nemohl chybět. 

Děti také vařily v kotlíku guláš, který jim moc chutnal, připravily chuťov-
ky, chlebíčky 2 dětem k narozeninám - oslava se jim vydařila.

Nebyl žádný konflikt ze strany majority, naopak vždy chvála, děti byly 
poslušné a soutěživé. 

Občas se někdo porval, ale po opakovaném incidentu byl odvezen domů. 
Zde musím podotknout 10 dětí kouří, návyk mají osvojen z domu, za 
týden je neodnaučíme kouření, ale na táboře byli hlídáni, časté plivání, 
sprosté nadávky – částečně návyky byly odbourané. 

Panuje dost často mezi rody nějaká nenávist, ale to si přivezou z domu, 
vedeme je ke kamarádství, povedlo se. S dětmi z místní majority máme 
velmi dobré vztahy, často s námi trávili čas na hřišti i v lese. 

Účast na aktivitách na táboře i v komunitním centru mělo jistě dobrý a 
příznivý dopad na děti školou povinné i děti předškolního věku.

Mediální ohlas: Olomoucký deník, Romano hangos

Komunitní centrum Rýmařov
Město Rýmařov, MŠMT

Společenství Romů na Moravě obdr-
želo finanční příspěvek ve výši 5000 
Kč, jehož účelové určení spočívalo v 
úhradě nákladů spojených s vybave-
ním a zajištěním provozu komunitního 
centra pro rok 2013. Z poskytnutého 
finančního příspěvku bylo dotováno 
materiální vybavení.

Komunitní centrum již druhým rokem 
nebylo podpořeno Moravskoslezským 
krajem v rámci vyhlášeného dotační-
ho titulu pro „Podporu národnostních 
menšin žijících na území Moravsko-
slezského kraje“.

Volnočasové aktivity byly v období 
leden – červen zredukovány a tím byl 
i provoz centra omezen. K pravidel-
nému chodu se centrum vrátilo až v 
červenci.

Společenství Romů na Moravě obdr-
želo dotaci na podporu volnočaso-
vých aktivit od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Dětem je na-
bízen výtvarný a sportovní kroužek, 
dále probíhá individuální doučování v 
přirozeném prostředí klientů.

V srpnu již tradičně proběhl letní tá-
bor. Celkem se jej zúčastnilo 15 dětí. 
Letní tábor byl dotován z Úřadu práce 
ČR, kontaktní pracoviště Rýmařov. 
Dětem byl poskytnut příspěvek na 
úhradu nákladů spojených s poby-
tem.
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Dále v červenci proběhla plánovaná výměna plastových oken a vcho-
dových dveří. Nově vzniklé sociální zařízení bylo pokryto obklady dle 
hygienických norem. Výměna oken byla provedena pronajímatelem 
nebytových prostor – Bytermem. Celkové náklady budou formou splát-
kového kalendáře spláceny městu.

Pro nadcházející rok 2014 je prioritou centra získat samostatnou regist-
raci sociálních služeb.

Za poskytnutí finanční příspěvek děkujeme.

Komunitní centrum Šternberk
Město Šternberk, MŠMT

Komunitní centrum ve Šternberku bylo v roce 2013 podpořeno z rozpoč-
tu města a Ministerstva školství. Příspěvek poskytnutý z rozpočtu města 
Šternberk byl využit na úhradu vstupného do Dinoparku ve Vyškově, 
kam se z kapacitních důvodů jelo na dvě skupiny a do kina, kdy byla 
dětem promítnuta pohádka. Z příspěvku bylo uhrazeno vstupné jak pro 
děti, tak i pro dospělý doprovod. Celkem se aktivit zúčastnilo přes 60 
dětí. Z prostředků MŠMT byl od srpna do prosince provozován taneční 
kroužek, kam pravidelně docházelo 15 účastníků. 

Most pro nás
Město Bruntál

Již sedmým rokem spolupracujeme s neformálním volnočasovým sdru-
žením, 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. Celkem se v 
roce 2013 zapojilo 62 dětí. Společně se věnují volnočasovým aktivitám, 
jako jsou kroužky tance, výtvarné, práce na PC či doučování. Děti jsou 
šikovné, což potvrzuje velké množství vystoupení, které spolu ročně 
objedou. Skvěle na nich reprezentují romskou kulturu i město Bruntál. 
V roce 2013 nebyl kroužek tak aktivní, jak jsme zvyklí z let minulých, a 
to z rodinných důvodů na straně vedoucích, ale i přes těžkosti společně 
dokázali spoustu práce a předvedli, že na ně můžeme být pyšní.
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Kultura

Romano hangos
Ministerstvo kultury

Romano hangos v tomto roce vycházel již 15 rokem. Vydavatelství ne-
překypuje nadšením nad úrovní tohoto periodika, ale je si vědomo, že 
podoba tisku je tou nejlepší možnou verzí za daných podmínek finanč-
ních a tím i personálních a dalších. Minimem prostředků je dosahováno 
přijatelného výsledku.

Romano Hangos zůstávají politicko společenským periodikem národ-
nostní menšiny Romů v České republice a poskytují zasvěcené infor-
mace, zpravodajství a komentáře z romského prostřední nebo z úrovně 
celospolečenské, která se dotýká problematiky soužití. A to na úrovni 
celostátní i lokální úrovni. Jsou tak dnes už nepostrádatelnou pomůckou 
pro profesionální práci na poli integrace Romů do společnosti pro státní , 
regionální a lokální instituce, stejně tak jako pro nevládní sféru.

V rámci celospolečenské diskuse o problematice soužití národnostní 
menšiny Romů ve společnosti představují nepochybně postoj prezen-
tující názory široké romské pospolitosti, často jediné v širokém pásmu 
názorů nesouhlasných, přesto si zachovávající odstup i možnost kritiky 
k projevům v obci Romů, které se neztotožňují s přijatými pravidly hry.

Jelikož jsou tyto noviny podporovány vládou nejvíce je nutno zazname-
nat ze strany vydavatele dvě poznámky:

1. Fakt vládní podpory je přijímán se zadostiučiněním a oceněním jako 
potvrzení demokratického principu a svobody vyjadřování v ČR a tento 
fakt není ani v mezinárodních diskusích a hodnoceních popírán. Je veskr-
ze pozitivním krokem vlády vůči romské menšině.

2. Romano hangos za této situace není možno jistě považovat za loajální 
vůči vládě, není možno ho však považovat za periodikum nepřátelské, 
nýbrž za periodikum objektivně kritické a s vládou spolupracující v hra-
nicích, inklinujících k evropským názorům, se kterými mnohdy není náš 
stát ztotožněn.

Tento způsob a charakteristika našeho vztahu vůči vládě, EU a čtenářské 
obci považuje vydavatel za dané situace za vyvážený a přijatelný. Je dán 
do jisté míry jen malým pokrokem v plnění programu integrace Romů do 
společnosti, který jsme nuceni vnímat.

Ostatní kriteria hodnocení jsou dány vyhodnocením finančního rozpočtu, 
splněnými podmínkami využití rozpočtovaných položek a jinými praktic-
kými zadáními, které jsou zahrnuty dále.

V roce 2013 vyšlo celkem 18 čísel, každé v nákladu 3100 kusů. Tyto 
výtisky se rozesílají na cca 900 adres, zbylé výtisky - cca 400 kusů se 
roznáší po Brněnských kaváren, knihkupectví apod. a rozdává na akcích.

V tomto roce se také ustanovila nová redakční rada ve složení:

Roman Čonka, Prešov; 
Alica Heráková, Brno; 
Drahomír Radek Hor-
váth, Děčín; Jana Hor-
váthová, Brno; Helena 
Krištofová, Brno; Ivona 
Parčiová, Brno; Margita 
Rácová, Brno

Šéfredaktor: 

Pavel Pečínka

Redakce: 

Karel Holomek, Jana 
Horváthová 
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Django Fest XII. ročník
Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Brno

Ve čtvrtek 24. října se v 19 hodin otevřely dveře brněnského klubu Metro 
music bar všem příznivcům kvalitní a zajímavé hudby. Uskutečnil se zde 
již 12. ročník multikulturního vícežánrového festivalu Django Fest. 

Kapely jsme pečlivě vybírali tak, aby si na své přišlo co nejširší spektrum 
našich příznivců. Na festivalu tak letos mohli vidět ostřílené hudební ma-
tadory i absolutní novinky. 

Na úvod se nám představily se nám tak dvě začínající zpěvačky. První 
z nich, Veronika Kačová z Nového Jičína, představila publiku nové písně 
ze svého právě vydávaného CD Tuke, na kterém se hudebně podílel i 
její bratr, klavírista a hudební skladatel Tomáš Kačo. Ten se nyní prosla-
vil také tím, že složil hudbu k novému romskému muzikálu Superstar 
Company, ve kterém můžeme vidět a slyšet i další interpretku večera 
Máriu Bikárovou. Ta zazpívala několik sólových písní a poté se k ní přidal i 
brněnský rapper Tommy Haze, se kterým si střihli svůj aktuální hit Tohle 
je Brno!, který dodnes vyvolává na serveru Youtube velmi bouřlivé dis-
kuze. Haze předvedl ještě pár svých sólo věcí a poté se tančícímu publiku 
dostalo inspirace od taneční skupiny Dance The Yard, kteří  předvedli 
vynikající street dance. 

Úspěch sklidilo i vystoupení slavných bratří Lázókových, kteří se svými 
hosty představili publiku nejen hudbu Django Reinhardta, ale i tradiční 
romské písně v moderně jazzovém pojetí a vlastní písně. 

V závěru jejich vystoupení se k roztančenému publiku přidala do krás-
ných kostýmů oděná taneční skupina Merci, která si pro návštěvníky 
připravila malý workshop romských tanců. 

Po nich se na pódiu objevila moravská worldmusic kapela Helemese, 
která předvedla živelnou show plnou energie, jaká se jen tak nevidí. 
Jejich směsice šramlu, bigbítu i šansonu a charismatičtí členové také 
nedali publiku vydechnout.

Okolo jedenácté hodiny se konečně dostalo na hosty z největší dálky, 
kapely De La Negra a Black Style, což jsou mladí rappeři z Krupky na 
Teplicku, kteří do svých textů zpracovávají aktuální dění kolem sebe, re-
flektují bez obalu problémy dnešní doby a podporují svými vystoupeními 
Romy v celé republice. Do rána pak zbylým hostům hrál DJ Harosh.

Při výběru tématu, kterým se bude letošní ročník zabývat, jsme se ne-
mohli dostat jinam, než k tomu, čím jsme se v předchozích měsících 
zabývali. Je to iniciativa Blokujeme!, která vznikla v srpnu jako reakce na 
neonacisty organizované pochody a pokusy o pogromy v městech celé 
republiky. Bližší informace o iniciativě se mohli lidé dozvědět právě na 
Django Festu. Naši letošní prioritu podpořili i všechny účinkující kapely 
a jednotlivci.

Celkem se zúčastnilo přes 150 návštěvníků, kteří se spolu s námi báječ-
ně pobavili. 

Další informace o Django Reinhardtovi i o historii festivalu byly k přečtení 
i ve 12. čísle Romano hangos, online zde: http://www.srnm.cz/index.
php/nase-sluzby/kultura/romano-hangos/190-9-10-2014. Fotografie z 
festivalu jsou k nalezení na FB profilu organizace (fb.com/SRNM.cz).
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Romani Giľi Olomouc - 6. ročník
Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc

Dne 17.8.2013 byl uspořádán úspěšný 6. ročník festivalu romských hu-
debních a tanečních souborů Romani Gili Olomouc. 

Na festivalu vystoupilo několik hudebních skupin - Gipsy Náklo, Čáve 
z Uničova, Gipsy Kolín, Kája z Podolina Slovensko, Gipsy Bacht, bratři 
Lákikové –Rytmus, SRNM Somsi Jiří, malí hudebníci SRNM/ Somsi Jiří, 
Ščuka Erik, Rajs Milan, Čureja Milan, Šebková Nicola.

Zazněly písně slovenské, maďarské, olašské v krásné romštině, kapela 
malých dětí sklidila velký ohlas.

Všem přítomným tančilo 70 dětí ve věku 4-16let z KC  Olomouc SRNM, 
Charity, Amaro Foro, Kale jakha, Jagori, Kereka. Předvedly slovenský, 
olašský a maďarský čardáš. Děti zde předvedly latinské tance-v rytmu 
samba, čača. Sklidily velký úspěch. Malí zpěváčci byli ozdobou festivalu.

Letos se obzvlášť vydařilo  počasí. Romové měli možnost strávit krásný 
den. Účastnilo se asi 110 dospělých a 150 mládeže, máme radost, že se 
tradice udržuje a důkazem toho byla velká účast především mladých.

Nechyběli ani starší, kteří si zde zazpívali a zatančili, ale právě na tako-
vých akcích se mohou také vždy po roce 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.

Poděkování patří paní PhDr. Renatě Köttnerové, krajské romské koor-
dinátorce Olomouckého kraje, která až do konce se námi bavila. Dosud 
nevynechala ani jeden ročník.

Tancovali i gádžové atmosféra byla dobrá. V 21hod. se všichni v míru 
rozešli

Hodnocení ze strany veřejnosti:  Olomoucký deník, Romano hangos, ČT1

Mezinárodní den Romů v Olo-
mouci

Statutární město Olomouc
Dne 8.4.2013, což je datum, na který každoročně připadá Mezinárodní 
den Romů se konalo na Horním náměstí v Olomouci společné vystoupe-
ní. Tančily soubory z Charity, SRNM, Podaných rukou, Bruntál, k tomu 
hrály romské kapely. Všechny zúčastněné soubory společně tancovaly, 
zpívaly a doprovázely je kytary a saxofony. Na závěr hrál v rytmu latiny 
Império z Přerova. 

Tím jsme chtěli upozornit i majoritní společnost, že máme svůj svátek.

V projevu, na kterém se podílely romské organizace Amaro Foro a 
SRNM, se hovořilo se o vzniku svátku a také o hymně, která následně 
zazněla. Dále se hovořilo o práci, kterou děláme v komunitních centrech, 
o doučování a různých kroužcích. Přivítali jsme i pana ing. Holomka, 
který výstižně hovořil o vzniku Romské hymny. Popřál všem přítomným 
Romům větší úspěchy ve vzdělání i v zaměstnání. Obeznámili jsme je i o 
terénních programech.

Pro přítomné byly nachystané čerstvé halušky, sladkosti a soutěže. Děti 
měly možnost si opéct špekáček u ohně. Nálada byla výborná, účast byla 
okolo 250 osob.

Na akci se podíleli: 
Charita Olomouc, 
magistrát města 
Olomouce, Podané 
ruce. Svátek s námi 
oslavila i romská 
koordinátorka Olo-
mouckého kraje 
paní Renata Kött-
nerová. Děkujeme 
všem účastníkům.
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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. (2013)
   Sabir Agalarov (2014)
e-mail:  romanohangos@gmail.com
   

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
•	 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
•	 Město Olomouc / Ministerstvo vnitra
•	 Úřady práce
•	 Příspěvky sociálních odborů
•	 Olomoucký kraj
•	 Jihomoravský kraj
•	 Město Brno
•	 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 zástupcům veřejných institucí. Ani bez vás bychom nezvládli tolik!

Dary soukromých osob:

•	 Holomek Karel - Brno
•	 Vejplachová Jana  - Brno
•	 Holomková Zuzana - Brno
•	 Daňhel Martin - Rýmařov
•	 Vašková Hana - Hodonín
•	 Somsi Zoltán - Olomouc
•	 Zdražilová Jitka - Jeseník
•	 Somsiová Jiřina - Olomouc
•	 Rácová Margita - Brno
•	 Kaněrová
•	 Dubovan Rudolf - Jeseník
•	 Mucha Jiří  - Brno
•	 Ščuková Olga - Olomouc
•	 Somsi Jiří - Olomouc
•	 Balgová Jana - Hodonín
•	 Gabal Ivan
•	 Galbová Renata - Hodonín
•	 Gáborová Olga - Šternberk
•	 Kroková Dana - Brno
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Finanční 
výkazy 

o.s.

TP 
3804942 
Brno, 
Hodonín

TP 
2392482 
jesenicko

TP 
8450481 
Olomouc,
Rýmařov

NZDM 
3165478 
Olomouc

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 271542 320659 445916 238290

Pracovní smlouvy 255042 265019 442896 217290

DPP 16500 55640 3020 21000

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 246458 101341 239084 63710

Dlouhodobý majetek 0 4472 0 0

DHM do 40 tis. Kč 0 4472 0 0

Kancelářské potřeby 14500 4191 9472 5429

Pohonné hmoty 0 13536 0 0

Služby 226596 72783 228207 57626

Energie 28890 4950 57790 0

Telefony, internet, poštovné, 
spoje

37459 5661 24753 6777

Nájemné 128890 50320 118484 40510

Právní a ekonom. služby 6850 6250 8350 5700

Opravy, udržování 560 1500 2928 600

Cestovní náhrady 14662 203 9572 153

Jiné 9301 3899 6330 3886

Ostatní náklady 5362 6359 1405 655

CELKOVÝ OBJEM 518000 422000 685000 302000

Náklady

Členění nákladů 
dle jednotlivých 
sociálních služeb:

Členění 
nákladů dle 
poboček:

B
rn

o
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C
E

LK
E
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Spotřební náklady 
celkem 90 825 65 355 97 699 69 479 15 771 136 756 4 455 480 340

Spotřeba materiálu 61 001 62 355 62 707 35 066 2 235 13 713 4 455 241 532

Nákup DHM 3 000 34 992 2 990 40 982

Spotřeba energie 29 824 31 423 13 536 123 043 197 826

Služby celkem 783 926 168 304 186 443 120 771 26 003 26 312 11 384 1 323 143

Opravy a udržování 1 060 1 200 7 806 1 500 11 566

Cestovné 42 112 11 688 9 811 8 330 203 1 575 1 354 75 073

Spoje 29 625 14 514 13 572 10 029 3 600 9 813 81 153

Nájmy 164 814 103 361 66 800 67 084 20 700 9 840 432 599

Hudební produkce 20 886 17 300 38 186

Autodoprava, 
kulturní a sport. akce 2 000 1 255 14 897 5 200 6 380 29 732

Ubytování, stravné - 
tábory 35 101 37 980 16 492 89 573

Propagace 33 823 457 8 012 42 292

Výroba - noviny 286 768 286 768

Distribuce - noviny 157 071 157 071

Ekonomické služby 7 500 16 700 2 950 27 150

Honoráře - noviny 16 178 16 178

Ostatní služby 23 149 868 171 2 880 8 544 190 35 802

Osobní náklady 
celkem 890 330 563 465 474 107 128 910 218 221 81 576 0 2 356 609

Mzdové náklady 570 711 413 166 224 619 83 917 123 995 48 733 1 465 141

Zákonné pojištění 199 529 141 699 77 388 28 893 42 726 16 743 506 978

DPP 120 090 8 600 172 100 16 100 51 500 16 100 384 490

Daně a poplatky 
celkem 13 550 0 0 0 5 558 2 714 0 21 822

Ostatní daně a 
poplatky 9 581 9 581

Pojištění 3 969 5 558 2 714 12 241

CELKEM: 1 778 631 797 124 758 249 319 160 265 553 247 358 15 839 4 181 914
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Výnosy
Ministerstvo kultury Romano Hangos 660 000 730 000

Romani gili-Olomouc 40 000

Django Fest 30 000

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

Terénní programy 
Jihomoravský kraj

518 000 1 927 000

Terénní programy 
Olomoucký kraj

1 123 000

Terénní programy 
Moravskoslezský kraj

286 000

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Aktivity dětí v komu-
nitních centrech

148 565 148 565

Jihomoravský kraj Volnočasové aktivity 
Brno a Hodonín

39 500 69 500

Olomoucký kraj KC Olomouc-Pěnčín 30 000

Město Brno Django Fest 19 900 367 377
Fotbalový turnaj 4 544

Prevence kriminality 21 139

Město Bruntál Most pro nás 15 839

Město Hodonín Výchovně vzdělávací aktivity 13 000

Fotbalový turnaj 10 000

Dobrá matka - Lači daj 20 000

Město Rýmařov KC Rýmařov 5 000

Město Olomouc Dětský tábor 80 000

Kulturní aktivity 10 000

Lektoři pro KC 135 000

Vybavení KC 25 000

Město Šternberk volnočasové aktivity 7 955

Úřady práce aktivní politika zaměstnanosti 638 862 992 708

Příspěvky soc. odborů Letní tábor (Hodonín, Rýmařov) 80 805

Předplatné, inzerce Romano hangos 17 364

Vlastní příjmy Poskytnuté služby, 
vybrané vstupné

124 839

Dary soukromé Dary soukromých osob 130 838

CELKEM 4 235 150 Kč

Rozvaha

Č
. ř

ád
ku

Stav k 
prvnímu dni 
úč. období

Stav k 
posled. dni 
úč. období

AKTIVA

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 143 170

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     14 143 170

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -143 -170

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 34 -143 -170

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  41 1 210 1 185

II. Pohledávky celkem                                                        52 330 326

   5. Ostatní pohledávky 57 234 230

  17. Jiné pohledávky                                                   69 96 96

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 831 859

   1. Pokladna   73 3 3

   3. Účty v bankách     75 828 854

   8. Peníze na cestě 80 0 2

IV. Jiná aktiva celkem  81 49 0

   2. Příjmy příštích období                                                                    83 49 0

AKTIVA CELKEM 85 1 210 1 185

PASIVA

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    86 55 53

II. Výsledek hospodaření celkem 91 55 53

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 55 53

B.        Cizí zdroje celkem 95 1 155 1 132

I. Rezervy celkem 96 358 413

   1. Rezervy                                                                                                      97 358 413

III. Krátkodobé závazky celkem                   106 797 719

   1. Dodavatelé 107 79 81

   3. Přijaté zálohy 109 49 49

   4. Ostatní závazky 110 4 2

   5. Zaměstnanci 111 163 161

   7. Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. pojištění 113 105 105

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 92 101

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -53 -53

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 -1 1

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 -45 -101

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121 30 30

 17. Jiné závazky                                                                                     123 372 340

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128 2 3

PASIVA  CELKEM 134 1 210 1 185
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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 2 379 101 480

1. Spotřeba materiálu 3 271 11 282

2. Spotřeba energie 4 108 90 198

II. Služby celkem 7 1 268 55 1 323

5. Opravy a udržování 8 3 1 4

6. Cestovné 9 66 9 75

8. Ostatní služby 11 1 199 45 1 244

III. Osobní náklady celkem 12 2 351 6 2 357

9. Mzdové náklady 13 1 844 6 1 850

10. Zákonné sociální pojištění 14 499 0 499

11. Ostatní sociální pojištění 15 4 0 4

13. Ostatní sociální náklady 17 4 0 4

IV. Daně a poplatky celkem 18 14 6 20

16. Ostatní daně a poplatky 21 14 6 20

V. Ostatní náklady celkem 22 0 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 4 012 168 4 182

Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem

45 0 110 110

   2. Tržby z prodeje služeb 47 0 108 108

   3. Tržby za prodané zboží 48 0 2 2

II. Změny stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

49 0 0 0

III. Aktivace celkem 54 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 0 32 32

 15.  Úroky 63 0 6 6

 18. Jiné ostatní výnosy 66 0 26 26

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

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 212 0 212

 26. Přijaté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

76 81 0 81

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 131 0 131

VII. Provozní dotace celkem 79 3 881 0 3 881

 29. Provozní dotace 80 3 881 0 3 881

Výnosy celkem 81 4 093 142 4 235

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

82 81 -26 53

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

84 81 -26 53
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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

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  41 93 59

II. Pohledávky celkem                                                        52 93 59

   1. Odběratelé 53 5 5

   5. Ostatní pohledávky 57 88 54

AKTIVA CELKEM 85 93 59

PASIVA

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    86 -651 -1016

II. Výsledek hospodaření celkem 91 -651 -1016

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 1 -365

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let

94 -652 -651

B.        Cizí zdroje celkem 95 744 1075

III. Krátkodobé závazky celkem                                   
          

106 744 1075

   1. Dodavatelé 107 37 37

   5. Zaměstnanci 111 234 234

   8. Daň z příjmů 114 444 770

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 13 15

 17. Jiné závazky                                                                                     123 19 19

PASIVA  CELKEM 134 93 59



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 0 0 0

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 41 386 0 386

Dodatečné odvody daně z příjmu 42 386 0 386

Náklady celkem 43 386 0 386

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 21 0 21

Přijaté příspěvky (dary) 77 21 0 21

VII. Provozní dotace celkem 79 0 0 0

Výnosy celkem 81 21 0 21

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

82 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

84 -365 0 -365
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