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Základní údaje

Posláním organizace 
je podporovat 
romskou emancipaci, 
integraci a dialog 
na všech úrovních 
společnosti

Plný název:   Společenství Romů na Moravě
    Romano jekhetaniben pre Morava

Adresa:   Bratislavská 65a, 602 00 Brno

IČO:    440 151 78

Právní forma:   spolek

Registrace:   Krajský soud v Brně

Spisová značka: L 1348

Datum registrace:  1.1.2014, Krajský soud v Brně

Vznik organizace:  15.12.1991, registrace MV ČR

Číslo účtu:   2300661977/2010
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Úvodní slovo

V roce 2014 se nám podařilo udržet celkový rozpočet na úrovni roku 
2013, soustředili jsme se přitom na zachování stávajících služeb v ob-
cích Olomouc, Rýmařov, Hodonín a Brno. 

Ve Šternberku a na jesenicku jsme nezískali žádné dotace na provoz, 
a protože všechny služby poskytujeme zdarma, vlastních prostřeků 
nemáme tolik, abychom byli schopni tyto pobočky pokrýt. Po dlouhých 
interních jednáních jsme přistoupili k redukci služeb v těchto lokalitách 
a k jejich postupnému ukončení v roce 2015, a to i přesto, že bychom 
zejména ve Šternberku, chtěli pokračovat hlavně v práci s dětmi a 
mládeží. Z tohoto důvodu jsme zde v nevyužívané části vlastní budovy 
zřídili byt, který nám po splacení investice bude generovat prostředky 
využitelné na tyto účely. 

Věnovali jsme již tradičně terénní sociální práci, práci s dětmi a mlá-
deží a kulturním aktivitám, a to za podpory dotčených měst, krajských 
úřadů, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministřerstva kultury. Díky 
Úřadu práce v Hodoníně jsme měli zajištěny lektory volného času v této 
lokalitě. 

V reakci na chystané změny v hodnocení a srovnávání sociálních služeb 
jsme reagovali a kvalitu poskytovaných služeb jsme se snažili zvyšovat, 
dbali jsme na postupy, zlepšovali jsme evidenci uskutečněných inter-
vencí, úspěšně jsme v roce 2014 také prošli inspekcí kvality sociálních 
služeb.
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V novinách Romano hangos, které vycházely již 16. rokem, jsme se roz-
loučili se starým šéfredaktorem a vybrali jsme nového, který brzy získal 
důvěru vedení i redakční rady a do novin vnesl nový život. 

V rámci mediální propagace programu romského začleňování jsme 
jednou z mála romských občanských organizací, která spolu s Muzeem 
romské kultury usiluje o jeho naplnění v oblasti identity Romů a jejich 
historické paměti. To se děje nejen prostřednictvím čtrnáctideníku 
Romano hangos, ale i velkých celostátních tištěných médií jako Lidové 
noviny, MF Dnes a jiné.

Děkujeme všem, kteří k fungování přispěli a těšíme se na další období 
naplněné radostí z práce se skvělými lidmi, ať už tím myslíme spolu-
pracovníky, kteří jsou vždy připraveni k dobré práci, nebo klienty, kteří 
společně s námi nacházejí ztracené hodnoty a pomáhají nám naplňovat 
naše poslání.

Bc. Jana Vejplachová
výkonná ředitelka

a

Ing. Karel Holomek
předseda organizace
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Struktura, kontakty

Vedení spolku 2014

Bratislavská 65a, 60200 Brno
Předseda Ing. Karel Holomek holomek@srnm.cz, 545 246 673
Rada Jana Vejplachová, Martin Daňhel, Hana Vašková, Rudolf 

Dubovan, Jiřina Somsiová, Olga Gáborová
Výkonná ředitelka, 
koordinátorka projektů, 
fundraising, metodika

Bc. Jana Vejplachová srnm@srnm.cz, 545 246 673, 
777 009 074

Ekonomka Ing. Zuzana Holomková holomkova@srnm.cz, 545 246 
673

Administrativa vykazy@srnm.cz, 545 246 673

Redakce Romano hangos

Bratislavská 65a, 60200 Brno
Šéfredaktor Mgr. Sabir Agalarov romanohangos@gmail.com
Redakce Mgr. Alica Heráková, Jan Horváth-Döme, Ing. Karel Holo-

mek, PhDr. Jana Horváthová, Jan Horváth, Gejza Horváth, 
Veronika Kačová, Mgr. Martina Vyziblová

Redakční rada Roman Čonka, Prešov; Alica Heráková, Brno; Drahomír 
Radek Horváth, Děčín; Jana Horváthová, Brno; Helena 
Krištofová, Brno; Ivona Parčiová, Brno; Margita Rácová, 
Brno

Brno

Bratislavská 65a, 60200 Brno
Terénní program Bc. Drahomíra Králová poradna@srnm.cz, 545 246 674

Ing. Karel Holomek holomek@srnm.cz, 545 246 673
Čeština pro dospělé Mgr. Martina Čichoňová
Prevence krimina-
lity

Bc. Drahomíra Králová, Ing. Karel Holomek
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Rýmařov

Žižkova 29, 79501 Rýmařov
Vedoucí pobočky Martin Daňhel rymarov@srnm.cz, 554 725 635
Terénní program Martin Daňhel, Milan Daňhel
Volnočas Martin Daňhel, Milan Daňhel, Soňa Vavreková

Olomouc

Pavlovická 27A, 77000 Olomouc
Vedoucí pobočky, 
sociální pracovnice 
TP a NZDM

Jiřina Somsiová olomouc@srnm.cz, 585 154 
296, 604 317 490

NZDM a volnočas Monika Plozsová, Olga Ščuková, Eva Balcárková, Petr 
Ščuka ml., Soňa Vavreková

Terénní program Jiří Somsi

Hodonín

Měšťanská 59, vchod z ulice Štefánikova, 695 01 Hodonín
Vedoucí pobočky Hana Vašková srnm.hodonin@seznam.cz, 518 

325 766
Terénní program Mgr. Nora Túblová, Hana Vašková, Jana Balgová
Volnočas Renata Galbová, Monika Poláková, Dušan Vašek, Micha-

ela Vašková, Zbyněk Zima, Kateřina Zimová

Šternberk

Měsíční 3, 78501 Šternberk
Terénní program Olga Gáborová sternberk@srnm.cz
Správce centra, 
opravy

Martin Gábor

Jesenicko

Velká Kraš 26, 79058
Terénní program Bc. Jitka Zdražilová zdrazilova.jitka@seznam.cz
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Sociální služby
Terénní programy
MPSV

V roce 2014 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) a jedné lokalitě Morav-
skoslezského kraje (Rýmařov). Služba je poskytována převážně uživatelům z těchto 
míst a jejich bezprostředního okolí. 

Poskytnuté služby:
počet klientů (bez jednorázových 
zakázek)

počet přímých intervencí (přepo-
čtených na 30min)

Brno 39 1433

Hodonín 75 1561

Olomouc 26 1001

Rýmařov 23 2292

Šternberk 14 694

Celkem 177 6981

Typy zakázek:
Brno Hodonín Olomouc Rýmařov Šternberk Jesenicko

Bydlení 41% 19% 27% 17% 28% 100%

Rodina 4% 19% 11% 6% 1% 0%

Vzdělávání 2% 11% 11% 4% 8% 0%

Zaměstnání 14% 5% 16% 12% 10% 0%

Dávky 17% 19% 15% 29% 24% 0%

Občanství, doklady 3% 3% 1% 3% 0% 0%

Dluhy 14% 16% 14% 16% 17% 0%

Trestní řízení, zdravotnictví 6% 7% 5% 13% 11% 0%

 

24%
bydlení

21%
dávky,

důchody, 
pojištění

15%
dluhy
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Poslání služby Terénní programy 
• poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí 

klientů a zmírňovat, případně předcházet sociálnímu 
vyloučení 

Cíle služby Terénní programy
Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním 
vyloučením nabízíme pomoc a poradenství v oblastech:
• bydlení 
• zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání
• oddlužení
• orientace ve vlastních právech a povinnostech

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 některými z těchto faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměst-
nanost, finanční problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená 
schopnost orientace v institucionálním prostředí (problémy při 
jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž neu-
mí tyto nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami

Do cílové skupiny nespadají:
• Děti do 15 let věku 
• Mentálně postižení lidé
• Smyslově postižení, se kterými není pracovník schopen komunikovat
• Těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
• Lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby využít v období into-

xikace

Zásady poskytování služeb                             
• vedení klienta k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní 

život
• bezplatnost sociální služby  (s výjimkou fakultativních 

činností)
• profesionální přístup sociálních pracovníků ke klientům 

(školení pracovníků)
• důvěrnost sdělených informací 
• respekt k rozhodnutím klienta (jak bude řešit svůj pro-

blém, jak dlouho bude využívat sociální službu, do jaké 
míry potřebuje podporu a vedení)

Podmínkou poskytnutí služby je aktivní 
spolupráce klienta na řešení jeho zakázky.

Veře jný 
závazek 

terénních 
programů

Brno
Hodonín

O
lom

ouc
Rým

ařov
Šternberk

Jesenicko
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MPSV, Město Olomouc

V komunitním centru na Pavlovické ulici v Olomouci funguje celoroč-
ně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je otevřeno všem dětem, 
které se přijou podívat, a kromě individuálního poradenství a neorgani-
zovaných aktivit, kde mají děti k dispozici výtvarné, sportovní a hudební 
vybavení, probíhají i organizované aktivity, které jsou popsány v kapi-
tole Komunitní centrum Olomouc-Pěnčín. Nejvíce oblíbený je taneční 
kroužek. Dvakrát týdně je dětem k dispozici lektorka doučování, mimo 
to se jim věnují i studenti, kteří docházejí do centra na praxi.

Pravidelně navštěvovalo v roce 2014 nízkoprahové centrum 40 dětí 
od 5 do 15 let, aktivity probíhaly denně ve všední dny v odpoledních 
jodinách a příležitostně také o víkendech, převažujícím typem sociální 
služby byly výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
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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 Olo-
mouci a okolí a zlepšit jejich životní situaci pomocí:
• vedení ke smysluplnému trávení volného 

času a nabídnutí podnětů k jeho samo-
statnému využívání, cíleného rozvoje na-
dání jednotlivých dětí a budování jejich 
sebevědomí a emancipace,

•  podpory vzdělanosti formou mimoškol-
ní přípravy a výchovně-vzdělávacích 
programů prevence patologických jevů, 
předávání

• praktických dovedností a objektivních 
informací a tím snižování výskytu riziko-
vého chování,

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

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

Zásady

Dodržování práv klientů > Respektování 
volby klientů > Individualizace podpory > 
Zaměření na celek > Flexibilita > Bezplatnost 
> Odbornost > Rovnost přístupu ke službě

Veře jný 
závazek 

n ízkoprahového 
zař ízení  pro  dět i 

a  mládež O
lom

ouc



 12 Volný čas a vzdělávání

Volný čas a vzdělávání
Čeština pro dospělé
Statutární město Brno

Obsahem projektu byla realizace kurzu češtiny pro dospělé v SRNM, který probíhal ve dvou úrovních:

- 1. úroveň: začátečníci 5 osob (absolventi základní a speciální školy), 
- 2. úroveň: pokročilí 5 osob (absolventi min. učňovského a středoškol-
ského vzdělání).

Vesměs šlo o romské ženy s dětmi. Výuka probíhala v prostorách organizace SRNM, případně v období léta 
v parku Lužánky. Ženy chodily na výuku společně se svými dětmi, pro které bylo zabezpečené hlídání (někdy 
nebylo možné hlídání zajistit, v rozpočtu nebyly vymezené na to finance, šlo o dobrovolníky, které zabezpe-
čila organizace Vzdělávání PRO-SPECT). 

Obsahová stránka kurzu:
Kurz byl postavený na opakování základních gramatických jevů, psaní, konverzace, diskuse, čtení krátkých 
textů a povinného čtení vybrané literatury. Pro kurzy byly vytvořeny tematické pracovní listy (rodina, 
profese, zábava, koníčky, škola, děti, příroda, volný čas), které účastnici vypracovávali. Procvičili si tak psaní, 
gramatické jevy, slovní zásobu. Do výuky byla vložena i krátká konverzace a diskuse k tématům z pracovních 
listů. Účastníci dále dostali povinné čtení na doma. Na výuce měli možnost převyprávět pohádku nebo 
příběh. 

Jednoduchá forma výuky měla účastnice motivovat k prohlubování zna-
losti o českém jazyku a vytvořit vztah k vzdělávání jako takovému.

V první půlce výuky se nám podařilo vytvořit aktivní dvě skupiny účast-
níků, posílit komunikační dovednosti, zájem o nové poznatky, odbourat 
ostych u konverzace a zábrany v čtení nahlas. Ženám jsme doporučily 
aby v rámci povinného čtení četly doma svým dětem. Podporou žen ke 
čtení se také prohloubil zájem jejich dětí o čtení, nakoupily jsme proto 
další dětské knížky, které jsme půjčily i dětem. 
Druhá část kurzu nabízela účastníkům možnost více prohloubit čtenářské dovednosti a práce s textem, na-
dále jsme pokračovali i v tematických pracovních listech a diskusích k nim. Ženy rády zpívají, do výuky jsme 
vložili i zpívání romských a českých písní. Tak se více posilnily vztahy ve skupinách.

Výuku jsme více zaměřili na čtení a rozbor textů z toho důvodu, že v praktickém životě účastníci mají pro-
blém si s porozuměním přečíst úřední listiny nebo informační letáky, případně právní dokumenty, co jim v 
životě mnoho krát stíží situaci a vytváří problémy z důvodu nepochopení psaného slova.
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Systematická práce v kroužku velmi pozvedla sebevědomí účastníků, a 
ve velké míře i znalosti z českého jazyka.
Jako slabou stránku kurzu bychom zmínili žádné zastoupení mužů i celkově nízký počet účastníků. Proto 
bychom rádi dělali větší osvětu právě těmto neformálním typům vzdělávání, které by mohli posílit znalosti 
jak českého jazyka, tak i dalšího vzdělávání, pro osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí. V závěru 
kurzu jsme účastníky informovali o možnostech prohlubování vědomostí o českém jazyce formou návštěv 
knihoven (dostali seznam knihoven a informace k zápisu), informačních stránek na internetu apod. 

Prevence kriminality
Statutární město Brno

Projekt byl rozdělen na dvě části. Jedna část byla věnována dětem, končícím na zá-
kladní škole. Účelem projektu v oblasti vzdělávání mládeže bylo působit na vybraných 
školách s žáky opouštějícími školu v 9. třídě, aby pokračovali ve studiu na odborné 
škole. 
Tomu předcházely nejdříve besedy s žáky o rizicích nezaměstnanosti, které vyvolávají 
další negativní jevy a varování před nimi. Dále bylo dohodnuto s pracovníky vybra-
ného a doporučeného učiliště v Bosonohách, že s rodinou potenciálních studentů, 
ovšem již po skončení projektu, bude pravidelně hovořeno, aby rodina žáda podpořila 
po celou dobu studia, aby na tom měla zájem a aby bylo dosaženo jeho úspěšného 
dokončení studia a získání učňovského vysvědčení v příslušném řemeslu. Projekt sám 
byl realizován na 3 školách: Merhautova-Vranovská, Nám. 28. října a Křenová.
Druhou částí projektu byla preventivní práce s vězni poblíž města Brna a v jeho nej-
bližším okolí, tedy ve věznici Kuřim a Rapotice u Brna. Jejich návštěvami, pohovory s 
nimi a možností přispět k jejich podmíněnému propuštění formou společenské záruky 
a pak dále spoluprací s nimi při zařazení do života společnosti. Pokud se vyskytla 
potřeba působení i v jiných lokalitách v rámci tohoto působení, byla vykonána beze 
všeho dalšího.
V oblasti prevence kriminality při práci s vězni, jak je popsána výše, šlo několikrát i o 
účast při soudních líčeních, ve kterých byla možnost podmíněného propuštění zkou-
mána soudem a tím i o náročnou činnost administrativní, vyžadující psaní návrhů k 
soudu i osobní účast při těchto jednáních. Podařilo se rovněž odhalit šikanu vězně ve 
vězení Rapotice, která je momentálně v řešení na půdě ministerstva spravedlnosti.
Obě části projektu mají velký význam pro budoucnosti zasažených osob, nicméně 
preventivní práce je charakterizována právě dlouhodobým působením, tak se nyní 
těžko odhaduje konkrétní dopad projektu. Domluva se školou, která bude motivovat 
rodiče svých žáků je novým rozměrem práce s touto cílovou skupinou a těšíme se na 
její výsledky.

Brno
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Volnočasové aktivity SRNM Brno a Hodonín
Jihomoravský kraj

Jednorázové volnočasové aktivity SRNM Hodonín:

5.4.2014 Den Romů
Již čtvrtým rokem slavíme s dětmi tento svátek  na naší pobočce v Olomouci. Program pro Romy, ale i pro 
širokou veřejnost připravuje velmi pečlivě vedoucí pobočky paní Jiřina Somsiová. I v letošním roce  se sla-
vilo především tancem a hudbou na náměstí. Na pódiu vystoupila i děvčata z tanečního kroužku Terne čaja 
pod vedením Michaly Vaškové. Předvedly tradiční Romské tance a tradiční Romské čardáše. Vystoupení 
mělo velký úspěch.

Akce se zúčastnilo 16 dětí 5 dospělých

7.4.2014 výlet do Romského muzea v Brně
Den Romů jsme v letošním roce oslavili nejen tancem a hudbou,ale také výletem do Romského muzea. 
Stálá expozice ze života Romů i výklad průvodce děti velmi zaujal a nadchl. Výlet  jsme zakončili návštěvou 
Mc Donaldu, kde si děti pochutnaly na nezdravých dobrotách všeho druhu. 

Výletu se zúčastnilo celkem 28 osob z toho 20 dětí a 8 rodičů.

30.4.2014 Pálení čarodějnic
I letos jsme se s velkou radostí už po sedmé připravovali program pro děti na pálení čarodějnic. Tato akce 
se opět konala ve dvoře Pr. Veselého a Janáčkova. Odpoledne si děti užily spoustu zábavy při oblíbeném 
přetahování lanem i zdravého sportovního soupeření při turnaji ve vybíjené. Ve večerních hodinách byl 
společnými silami zapálený oheň  a opékaly se špekáčky. Samozřejmě nechyběla soutěž o nejkrásnější 
čarodějnici a čaroděje. Všechny děti byly odměněny sladkostmi a drobnými pomůckami do školy. Akce byla 
ukončena ve 22:00 hod.

Akce se zúčastnilo 30 dětí

20.5.2014 Den národnostních menšin
Stalo se již nepsanou tradicí, že naše pobočka se již pátým rokem zúčastňuje DNM s nabídkou tradičních 
Romských jídel. Letos jsme se svými hrnci a pekáči zamířili do Brna do parku Lužánky. Brno nás přivítalo 
šedými mraky a vytrvalým deštěm.

DNM je vždy velmi dobře připravenou akcí, která přiláká vždy spousty návštěvníků. Byli jsme proto velmi 
zklamaní,že letos návštěvníky odradilo špatné počasí , a to i přesto že program byl opět velmi pestrý a 
opravdu bylo na co se dívat a co ochutnávat. 

Naše tradiční pokrmy se u návštěvníků setkali s velkým úspěchem a i když návštěvnost nebyla jako v minu-
lých letech, domů jsme vezli jen prázdné nádoby.

Dva víkendové pobyty projekt Lačhi daj (viz samostatná podka-
pitola dále)
13.6. – 15.6.2014 Filipovo údolí chata Kristýna
18.7. - 20.7.2014 rekreační středisko Lučina Vlčinec
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14.6.2014  vystoupení tanečního kroužku Terne čaja v Olomou-
ci.
Město Olomouc pořádalo dny sociálních služeb. K této příležitosti pozvala paní Köttnerová děvčata z krouž-
ku, aby vystoupila se svými tanci v domě Flora.

Akce se zúčastnilo 8 děvčat z tanečního kroužku a dvě vedoucí jako doprovod.

27.7.2014 Fotbalový turnaj přátelství ve velké kopané  

5. ročník fotbalového turnaje o putovní pohár SRNM.
V letošním roce se turnaj konal na hřišti TJ Nesyt.Turnaje se zúčastnilo 8 týmů. 3 týmy ze Slovenska (2 Rom-
ské, 1 neromský) 3 týmy z Hodonína (2 romské, 1 neromský) a 1 tým z Lužic (neromský) a 1 tým z Rohatce 
(neromský)

Putovní pohár letos putoval do Skalice na Slovensku.

Podpořit týmy, ale i jednotlivé borce přišli nejen fotbaloví fanoušci, ale i rodinní příslušníci.

Romští i neromští fanoušci spolu živě diskutovali a výkonech jednotlivých borců a vždy přišli na to, kde je 
zakopaný pes.

Hodonín
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27.7.2014 Romani Gili Olomouc
Jako každoročně i letos se taneční kroužek Terne čaja pod vedením Michaly Vaškové, zúčastnil festivalu 
Romani gili v Olomouci. Na festivalu vystoupilo 7 tanečních souborů a 6 hudebních skupin z celé Moravy. 
Tradiční Romské tance zatančila děvčata na jedničku.  Pořadatelům akce velké poděkování za výborně 
zorganizovaný program.

23.8.  -  30.8.2014 Letní tábor Spálený Mlýn Rešice
Letos poprvé jsme uspořádali tábor v Rešících u Moravského Krumlova. Tábora se zúčastnilo 28 dětí ve věku 
od 6 do 15 let, 6 vedoucích, 1 zdravotník a 2 kuchařky.

Letošní tábor byl v pořadí již čtrnáctý, nesl se ve znamení změn. Na místo jsme se jako vždy dopravili vla-
kem. Vzhledem k tomu, že jsme se tentokrát vypravili dost daleko, byla cesta malinko komplikovanější. Čas-
to jsme  přesedali a taky trochu bloudili, nakonec jsme vše zvládli a do tábora  dorazili všichni  v pořádku.  

Z velkého bazénu, krásné přírody, a příjemného personálu jsme měli všichni velkou radost. Bohužel nic z 
toho jsme si moc neužili. Počasí nám vůbec nepřálo, celý týden pršelo a v noci byla v chatkách zima. Na 
procházkách jsme se brodili v blátě a neustále sušili dětem ošacení.  Děti se bavily přípravou masek na 
karneval, výrobou lodiček z kůry a mechu. Nechyběla ani stezka odvahy. Domů jsme odjížděli zklamaní.

20.9.2014 Svatý Kopeček Olomouc
Taneční kroužek Terne čaja  pravidelně vystupuje na akci, kterou pořádá charita Olomouc na Sv. Kopečeku. 
Součástí programu je i mše svatá, která se slouží za mrtvé Romy v chrámu páně na SV. Kopečku

5.11.2014 taneční soutěž Hranice na Moravě
Letos poprvé se taneční kroužek  přihlásil do taneční soutěže,kterou pořádá DDM Hranice na Moravě pod 
vedením Roberta Sutoryho. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – moderní tanec, tradiční Romský tanec.
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Děvčata se přihlásila do disciplíny - tradiční Romský tanec. I když se na své vystoupení pečlivě připravovaly 
a věnovaly tréninku spoustu času na místa vítězů nedosáhly.  Od tancování je to však neodradilo a v příštím 
roce to zkusí znovu.

5.12.2014   Mikulášská besídka
I v Letošním roce  naše děti navštívil Mikuláš s andělem a postrašit je přišli i čerti. Čtyřicet uplakaných dětí 
zpívalo písničky a recitovalo básničky. Mikuláš s andělem přinesli velký koš plný balíčků a dárečků za odva-
hu. Besídka se i letos konala v sále Kateřina v Hodoníně. 

Brno:

Celoroční pravidelné schůzky
Zhruba 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 vedením hlavní lektorky vytvá-
řely drobné předměty pro propagaci dalších aktivit klubu a dozvídaly se praktické informace pro samostat-
nou domácí práci s předškoláčky.

Letos se matky s dětmi zapojily také do projektu doučování češtiny pro dospělé, který se v SRNM realizoval. 
Díky projektu matky s dětmi začaly aktivně číst svým dětem, což považujeme za velký přínos.

Odpoledne pro férové vzdělávání a toleranci - 10.12.2014 
Workshopy, ochutnávka, benefiční prodej výrobků a vystoupení pěveckého sboru, prezentace nezisko-
vých organizací. Odpoledne v Kabinetu múz proběhlo ve jménu férového vzdělávání a tolerance. Několik 
místních neziskových organizací si pro návštěvníky připravilo workshopy pro rodiče s dětmi, ochutnávku 
etnických jídel (africké, romské, řecké, moravské kuchyně), benefiční prodej výrobků Sdružení rodičů za 
férovou školu určený na podporu inkluzivního vzdělávání. Na místě mohli účastníci také získat informace o 
jednotlivých organizacích.

Program vyvrcholil benefičním vystoupením pěveckého sboru rodičů a přátel působících ve SRFŠ na podpo-
ru inkluze nejenom ve školách ale i ve společnosti.

Pořádali: Amnesty International Brno, Sdružení rodičů pro férovou školu, Vzdělávání 
PROSPECT, Společenství Romů na Moravě, Liga lidských práv,Muzeum romské kultury

DOPAD PROJEKTU:
Díky projektu se mohlo přes tři desítky dětí, dvě desítky maminek a osm fotbalových týmů účastnit vol-
nočasových 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 aktivit, 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 praco-
vat, 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. 

Brno
Hodonín
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Lačhi daj
Město Hodonín

Projekt Láčhi daj (Dobrá matka) jsme poprvé zrealizovali v roce 2013. 
Projekt byl určen pro maminky s dětmi do 6 let a maminky na mateřské 
dovolené. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli uspokojit zájem všech 
maminek o tyto víkendové pobyty, rozhodli jsme se na loňský projekt 
navázat i v letošním roce. Projekt se skládal ze dvou víkendových poby-
tů, které svým programem na sebe navazovaly. Víkendových pobytů se 
zúčastnilo 10 maminek a 14 dětí. 

13.6. – 15.6.2014 Filipovo údolí chata Kristýna

Cílem pobytu bylo opět umožnit maminkám na mateřské dovolené a 
maminkám na dávkách hmotné nouze, které nemají dostatek finanč-
ních prostředků k uskutečnění podobných soukromých pobytů, nejen 
příjemně strávené chvíle s dětmi mimo město, odreagování od běžných 
každodenních starostí, ale také možnost se něco nového dozvědět a 
naučit. 
V sobotu dopoledne maminky absolvovaly vzdělávací školení finanční gramotnosti s 
praktickými příklady jak hospodařit v domácnosti, u které banky si založit nejlevnější 
účet apod. V neděli dopoledne se maminkám věnovala kosmetička, která, předvedla 
finančně dostupnou kosmetiku a radila maminkám jak o sebe pečovat. Zcela novou 
zkušeností pro maminky i děti byly suché záchody, nošení pitné vody z nedaleké stu-
dánky, topení dřevem a absolutně žádný signál. 

18.7. - 20.7.2014 rekreační středisko Lučina Vlčinec 
Stejné maminky spolu se svými dětmi se zúčastnily i druhého víkendového poby-
tu, který se konal  na ranči Vlčinec - rekreační středisko Lučina.  Tématem druhého 
víkendového pobytu byly děti. Poradit maminkám jak pečovat o děti v nemoci, jaká 
jsou nutná očkování, proti čemu očkovat děti mimo povinné očkování, přijela dětská 
zdravotní sestra Miroslava Danielová. Další velmi naučná beseda byla se speciální 
pedagožkou Mgr. Naďou Vaškovou, která radila maminkám jak se s dětmi učit, a jak 
zvládat hyperaktivní děti a jejich poruchy. Maminky si s dětmi užily také koupání a 
vycházky do přírody. Oba víkendy končily vždy v neděli v 18:00 hod.
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Hodonín
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Komunitní centrum Olomouc + Pěnčín
Statutární město Olomouc, Ministerstvo vnitra, Olo-
moucký kraj

S dětmi pracujeme celoročně. Probíhají následující pravidelné aktivity: 
Doučování, kreslení, sport, hudebně – taneční kroužek, příprava na 
střední školu, vaření - rodinná výchova. Účastníci tanečního kroužku 
se po celý rok prezentují na různých akcích v Olomouci, Hranicích, v 
Rýmařově. Pravidelně se účastní 27 dětí v Olomouci, dalších 38 pak v 
odloučeném pracovišti v Pěnčíně, který pod KC Olomouc také spadá. 

Proběhly následující jednorázové akce: Den dětí, dva podzimní víken-
dové pobyty, kino, bazén, ZOO. Akce proběhly dle plánu, byly dobře 
přijaty ze strany dětí, pro které je účast důležitá vzhledem k nutnosti 
podpory při začleňování do společnosti. Akce jim slouží jako motivace k 
celoroční práci, která zamezuje znehodnocování jejich volného času ve 
prospěch aktivit, které jsou nežádoucí.

Proběhly také dvě přednášky na téma romská menšina - vzdělání 1x 
Pěnčín 1x Olomouc (vždy se zúčastnili i rodiče).

V termínu 18.-27.8. se uskutečnil letní tábor na Pohořanech. 
Jako osvěžení skupiny i příklad možného dobrého soužití vítáme častou účast místních dětí z Pohořan při 
hrách, kterou jim umožňujeme. Tábor zahrnoval tyto činnosti: volejbal, plavání, fotbal, vybíjená, táboro-
vé hry, znalostní, malování, tanec, hudba, turistika, přednášky. S dětmi se pracovalo v několika menších 
skupinkách. Dětem byly zadány úkoly úměrné věku tělesným dispozicím s důrazem na prvky komunikace, 
vzájemné tolerance a soutěživosti. Děti i dospělí pobyt hodnotili kladně, dětem se velmi líbí přednášky 
policistů a celkově jejich vzájemný přístup.

Odborné zajištění:  2 pedag. pracovníci, kmenoví zaměstnanci, zdravotník. Pokud možno si všichni účastníci 
i hosté přejí realizovat opakovaně, líbila se pestrá náplň, mnohým se domů nechtělo - pláč je provázel 
cestou k domovům. 
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Komunitní centrum Rýmařov
Město Rýmařov

Po celý rok byly zabezpečovány v rámci 
komunitního centr a v Rýmařově akti-
vity pro děti a mládež. V odpoledních 
hodinách se děti scházely pod vedením 
Martina Daňhela a dalších dobrovolní-
ků a trávily svůj volný čas následujícími 
aktivitami: taneční kroužek - tradiční i 
moderní tance, zumba, výtvarný krou-
žek, sportovní aktivty - týmové hry 
(fotbal, vybíjená, volejbal) a pomoc s přípravou do školy.

Uskutečnil se také oblíbený letní tábor v turistické základně v Pohoře-
nech, a to v temínu 7.-16.7., kde si děti užily týden hrami, soutěžemi, 
utužováním kamarádství a zdokonalováním vlastních dovedností. Ve 
stejném termínu se účastnily i děti z pobočky Šternberk, celkem jich 
bylo 36.

O
lom

ouc
Rým

ařov



 22 Kultura

Kultura
Romano hangos
Ministerstvo kultury

Náklad 1 čísla: 3.100
Počet vydaných čísel / kolikrát  za rok: 20
Počet zdarma distribuovaných výtisků: 3.000
Remitenda: 1%

Plánovaným záměrem projektu vydavatelství romského menšinového 
periodika v roce 2014, jakož i v předcházejících létech byl vytvořit na 
mediálním trhu periodikum které by dokázalo přinášet zpravodajství, 
komentáře, jakož i další informace z prostředí komunity, které velké no-
viny publikovat nemohou. Dalším cílem bylo přinášet publicistiku uve-
deného druhu s jistým aspektem vnímavosti z pohledu menšiny a tím 
tak dávat veřejnosti informace, které by, podávány pouze jinými médii, 
byly jednostranné a často i zavádějící, ve snaze přinášet  zprávy bom-
bastické, lákající pozornost čtenářů, avšak bez důrazu na objektivitu.

Tyto úkoly Romano hangos dokázalo plnit celkem úspěšně.
V roce 2014 došlo ke změně stávajícího šéfredaktora Dr. Pavla Pečínky, s jehož prací vydavatelství a správní 
Rada spolku nebyla spokojena. Bylo rozhodnuto prostřednictvím vypsaného výběrového řízení získat pro 
funkci šéfredaktora někoho jiného. To se posléze během 1. půle roku podařilo. První 3 čísla Romano hangos 
v tomto roce jako šéfredaktorka zvládla Dr. Jana Horváthová, v tomto čase ještě na mateřské dovolené, 
tedy ve svém volném čase, čtvrté a páté číslo jako šéfredaktor zvládl vedoucí vydavatelství, tedy Ing. Karel 
Holomek. Další čísla byla již věcí nového šéfredaktora Mgr. Sabira Agalarova.

Přece však jen tyto okolnosti způsobily provozní potíže, které se však na kvalitě periodika neprojevily, spíše 
naopak.

Cílové skupiny, na které se noviny zaměřují, byly dvě:

• Romové pro něž přínosem bylo vše, co jim umožňovalo iden-
tifikovat se s historií minulou, i současnou politikou vlastního rodu a 
s možností angažovat se jako občané nadaní vlastní identitou. Rovněž 
podpora romského jazyka a jeho kultivace během vydávání je věcí mi-
mořádnou a pro Romy v současnosti potřebnou, zvláště při generační 
výměně. 
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• Druhou cílovou skupinou byly instituce, zabývající se kulturou 
Romů, sociální prací, vzdělávání menšin a programem spojování obou 
menšin ve společnosti v boji proti segregaci a jiným negativním formám 
bráním většímu efektu při realizaci programu integrace Romů do spo-
lečnosti. Takovými instituce jsou školy, úřady v lokalitách i v regionech. 
Rovněž i příslušné odbory státní správy ve vládě, v horní i dolní komoře 
Parlamentu.

Romano hangos již ve svém 17. roce působení se dostal do povědomí 
široké veřejnosti laické i odborné a je stěží myslitelné v této době a za 
dané situace nepokračovat v projektu další léta.
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Týden romské kultury Brno
Statutární město Brno 

Na různých místech proběhl mezi dny 7.–12. dubna 2014 Týden romské 
kultury. Hlavní příležitostí byly oslavy Mezinárodního dne Romů, který 
se celosvětově slaví 8.4. V roce 2014 jsme poprvé vsadili na celotýdenní 
formát oslav, který má svou pestrou nabídkou upoutat pozornost široké 
veřejnosti i umožnit důstojné oslavy Romům samotným.

Záštitu nad týdnem romské kultury v Brně převzala Mgr. Anna Šabato-
vá, Ph.D., veřejná ochránkyně práv. 

Týden romské kultury společně připravily neziskové organizace 
Společenství Romů na Moravě, Drom, Džas o.s., IQ Roma servis, o. s., 
Muzeum romské kultury, Ratolest a Romodrom. 
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Program:

pondělí 7. dubna Lužánky 15:00–17:00
Proběhl slavnostní ceremoniál vázání stužek v barvách romské vlajky na Strom tolerance – u hlavní budovy, 
hudební a taneční vystoupení a zábavné akce pro děti. Drom a Ratolest zde měly workshopy pro děti, 
odpolednem provázela Monika Balogová. Po slavnostním ceremoniálu se uskutečnila i malá taneční soutěž 
pro děti. Zúčastnilo se asi 150 rodičů a dětí, dále okolo třiceti zástupců jednotlivých organizací.   

úterý 8. dubna Muzeum romské kultury od 16:00
V úterý, přímo na mezinárodní den Romů, se v MRK konala vernisáž výstavy Cikánský mýtus. Tato výstava 
byla kurátorsky vytvořena dle knihy Jany Horváthové Devleskere čhave. Jedná se o výstavu historických 
fotografií, které staví proti sobě autentická zobrazení života Romů a stylizované fotografie ukazující romat-
nizující představy o nich. Vernisáže se zúčastnila také Veřejná ochránkyně práv, Anna Šabatová. Návštěvnost 
akce byla 80 osob. 

středa 9. dubna Muzeum romské kultury od 17:00
Ve středu se v Muzeu romské kultury konala módní přehlídka značky Gypsy mama, kterou vyvinulo sdružení 
Tripitaka. Značka Gypsy mama kombinuje streetovou módu a současné trendy s prvky tradičního romského 
odívání a byla předváděna romskými i českými modely a modelkami.  Hudební doprovod pro přehlídku 
zajistila skupina Čohanas. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti i médií, návštěvnost se přiblížila 120 
osobám. 

čtvrtek 10. dubna 
Ve čtvrtek mělo MRK Den otevřených dveří, který se těšil velkému zájmu veřejnosti, stálou expozici i do-
časné výstavy navštívilo 85 osob. Měli volný vstup na výstavy Cikánský mýtus a Svět bez hranic, Romové a 
sport, komentované prohlídky stálé expozice „Příběh Romů“. 

IQ Roma servis k příležitosti Týdnu romské kultury v Brně připravil 10. dubna 2014 aktivitu pro širokou 
veřejnost s názvem Den otevřených dveří IQ Roma servisu. Během dne otevřených dveří navštívilo IQ 
Roma servis na Vranovské 45 v Brně 64 návštěvníků, kteří se zajímali o činnost, jednotlivé aktivity sdružení, 
romskou menšinu a jejich kulturu.  Návštěvníci se během dne zapojovali do připravených aktivit spojených s 
romskou kulturou, například výroby symbolů romské kultury, workshopu tradičních romských tanců, apod.

pátek 11. dubna Dům pánů z Lipé od 17:00
Cíle Týdne romské kultury v Brně podpořila realizace výstavy fotografií Romové, hrdá součást české společ-
nosti, jejíž vernisáž se konala v pátek 11. dubna 2014 v prostorech brněnského Domu pánů z Lipé. Součástí 
vernisáže byla také živá knihovna, v rámci které vystoupili romské brněnské osobnosti se svým příběhem, 
dokonce i bývalá sportovní gymnastka romského původu paní Dana Beránková. Vernisáže se zúčastnilo 
kolem 50 lidí ze široké veřejnosti, mimo jiné také romští středoškoláci, kteří se prezentovali nejenom jako 
tanečníci a hudebníci, ale i jako romští studenti středních škol.

sobota 12. dubna Kulturní dům Musilka od 19:00
V sobotu se uskutečnil v sále KD Musilka v Husovicích romský ples, na němž k tanci zahrála kapela Roman 
Horváth Band, předkapelou byli Čohanas, proběhla taneční vystoupení skupiny Pirož Rouža a Merci.  
Návštěvnost nenaplnila naše očekávání vzhledem ke zkušenostem z předloňského plesu, kdy sál praskal ve 
švech, nicméně si všichni přítomní užili zábavný a bezproblémový večer.

Brno
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Django Fest 
Ministerstvo kultury, Statutární město Brno

Ve středu 19. listopadu 2014 od 19 hodin v brněnském Metro music 
baru proběhl další ročník multižánrového festivalu, který pravidelně 
přiváží do Brna žhavé rytmy i něžné melodie. Letos se návštěvníci mohli 
těšit na ohnivé flamenco skupiny Caminando z Prahy pod vedením 
Akbara Nicolase, kteří vystupovali jako první. Předvedli nám hudbu, 
která je na Django Festu netradiční a přeci svými kořeny romská. Kytary, 
zpěv a doprovodný tanec, který právem strhával pozornost byl příjem-
ným zpestřením večera. Po nich vystoupila kapela Imperio a předvedla 
nám své temperamentní ethno latin gypsy music, zazněly písně tradič-
ní, převzaté např. z repertoáru Gipsy Kings a jiné. Publikum již netrpě-
livě čekalo na třetého hosta a to pop jazz funk zpěváka a hudebníka 
Tomáše Botla, který láme srdce žen na Slovensku i u nás. 
Díky nenadálým potížím se zvukem, kdy nešel spustit Tomášův podklad, jsme se 
dočkali úžasného hudebního momentu, kdy se na pódium panu Botlovi, který si 
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Brno

půjčil akustickou kytaru, přidali jak hudebníci z Imepria, tak perkusista z Caminanda a 
odehráli nám úžasné pásmo známých písní, které bez jakéhokoliv sehrávání a zkouše-
ní. Byl to kouzelný okamžik, kdy zvítězila láska k hudbě a ochota pomoci v nouzi nad 
vlastním „volnem“, které už hudebníci, kteří svou produkci skončili, měli.

Romští umělci, kteří se letošním Django Festu předvedli, mají za sebou 
dlouholetou zkušenost v oblastí hraní. Potěšili nás několika známými 
písněmi, na které si mohla přítomná  stovka diváků vytančit tělo. Rom-
ská hudba je ale i silně ponořená do hloubky duše. Každý člověk v ní 
může najít sám sebe. Majoritní společnost může díky hudebním akcím, 
kde vystupují Romové, změnit svůj pohled na ně. Skrze hudbu mohou 
mezi sebou všichni najít civilizovanou formu soužití.
„Hudba je tou nejlepší cestou k životu, neboť spojuje myšlenky, vznešená poselství, 
lásku a milování,“ říká moderátorka letošního ročníku Veronika Kačo, kterou mohou 
znát diváci předchozích ročníků jako zpěvačku a tanečnici.  „Skrze hudbu se můžou dít 
zázraky. Společnost by měla zkusit hledat a znovu objevit kulturu lidství, která se musí 
stát součástí každodenního života i součástí jednání každého jednotlivce. Slyšet píseň 
je pro Romy jako vidět příběh, který je váš. Hudba nestárne, tak jako žádné umění 
nestárne. Hudba může být v každé lidské bytostí, která dokáže milovat, může vyřešit 
všechny problémy mezilidských vztahů,“ dodává a my s ní souhlasíme.
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Romani Gili Olomouc
Ministerstvo kultury

I letošní ročník festivalu proběhl velmi úspěšně. Na 350 diváků a 80 
účinkujících v sobotu dne 26.7.2014 oslavovalo romskou písní a tan-
cem, festival se uskutečnil opět v Letním kině Olomouc.

Festivalem chceme dát možnost mladým, kteří začínají, pracují v ko-
munitních centrech a mají talent. Na akci vystoupilo několik hudebních 
skupin: ze Slovenska, Kolína, Prostějova, Přerova, Uničova, Šternber-
ka, Šumperka. Zúčastnilo se taneční soubory: Společenství Romů na 
Moravě Olomouc, magistrát Olomouc, charita Olomouc, Společenství 
Romů na Moravě Hodonín, Rada Romů Břeclav. Festival je zajímavým 
také z hlediska předávání tradic mladším generacím, jde o přehlídku hu-
debního folkloru, hrají se zde opravdu jen romské písně, žádný hip-hop 
nebo něco podobného.

Kromě dětí zde mají prostor i starší muzikanti, když se mohou druhým 
představit. Přehlídku pořádáme proto, aby se Romové sešli s přáteli, 
popovídali si. Společně zazpívali a zatančili.

Počasí nám přálo, vše proběhlo ve velmi přátelském duchu.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na ročník 2015.
Somsiová Jiřina, 

pořadatelka, 
SRNM Olomouc
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Mezinárodní den Romů Olomouc
Statutární město Olomouc

Temperamentními rytmy ožil v sobotu 5.dubna odpoledne olomoucký 
Dům dětí a mládeže. U příležitosti Mezinárodního dne Romů zde před-
vedly své umění dětské romské soubory - a svůj svátek slavily jak jinak 
než zpěvem, tancem a žhavou muzikou.

Akce se povedla, měli jsme spoustu souborů: z Charity, Amaro Foro, 
Podané ruce, Statutární město Olomouc, SRNM Olomouc, ECCE 
HOMO Šternberk, SRNM Rýmařov, SRNM Hodonín, z Moravského 
Berouna, Nákla a Hranic. Na své ratolesti se přišli podívat rodiny, bylo 
tady správně živo.

Tréma a ostych se zde rozhodně nenosil, po desítkách hodin pilného 
tréninku se chtěl předvést každý. Děti tančily s obdivuhodnou lehkostí, 
později už tančily i maminky, babičky a tatínkové.

Jsme rádi, že je velký zájem o oslavy, stále více se jich účastní i diváci a 
posluchači majority. Jsme zastánci udržování romské tradiční kultury. 
Děti lákají naše vystoupení a stále jich přibývá v NZDM. Tímto děkuje-
me za finanční pomoc, že se každoročně může akce opakovat.

Odměnit děti za taneční vystoupení přišlo 200 diváků.

Přínosem projektu bylo zvýšení obecného povědomí o romské kultuře 
(tanec, hudba, zpěv apod.) a o existenci romského celosvětového svát-
ku. To vše přispělo k odbourávání vzájemných předsudků a bariér mezi 
Romy a majoritní společností, a tím k lepšímu vzájemnému porozumě-
ní. Statutární město Olomouc svojí podporou projevilo úctu mezinárod-
nímu svátku, prohloubilo svůj pozitivní a otevřený postoj k Romům, i 
věcem souvisejícím se společným soužitím.

Somsiová Jiřina, 
pořadatelka, 

SRNM Olomouc

O
lom

ouc
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Finanční výkazy spolku
Příjmy
Ministerstvo 
kultury

Romano Hangos 844 700 921 400
Django Fest 39 700
Romani gili Olomouc 37 000

MPSV Terénní programy Jihomoravský 
kraj

795 000 2 143 100

Terénní programy Olomoucký kraj 774 700
Terénní programy Moravskoslezký 
kraj

573 400

Jihomoravský kraj Volnočas.aktivity Brno a Hodonín 25 000 60 000
Olomoucký kraj KC Olomouc - Pěnčín 35 000
Město Brno Django Fest 17 585 116 158

Brno slaví Mezinárodní den Romů 55 000
Čeština pro dospělé 14 000
Práce s rom. mládeží - prevence 
kriminality

29 573

Město Hodonín Dobrá matka - Lačhi daj 15 000 15 000
Město Olomouc KC Olomouc 2014 - tábor 81 000 186 000

Mezinárodní den Romů 5 000
Lektoři pro KC Olomouc 88 000
KC Olomouc - vybavení 12 000

Město Rýmařov KC Rýmařov 5 000 5 000
Úřady práce Aktivní politika zaměstnanosti 359 921 880 388
Příspěvky soc.
odborů 

Letní tábor (Hodonín, Rýmařov) 177 289

Předplatné, 
inzerce

Romano hangos 23 798

Vlastní příjmy Poskytnuté služby, vybrané vstupné 174 934
Dary soukromé Dary soukromých osob 144 446
PŘÍJMY CELKEM 4 327 046
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Výdaje
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Spotřební náklady celkem 59 939 97 494 145 302 52 418 66 756 421 909

    Spotřeba materiálu 25 187 90 504 129 001 49 759 1 078 295 529

    Nákup DHM 10 920 6 990 9 547 2 659 3 726 33 842

    Spotřeba energie 23 832 0 6 754 0 61 952 92 538

Služby celkem 1 015 940 189 094 166 689 162 727 31 660 1 566 110

    Opravy a udržování 1 000 0 21 577 0 11 700 34 277

    Cestovné 65 086 17 491 13 345 24 524 6 192 126 638

    Spoje 31 288 12 838 9 112 13 275 7 765 74 278

    Nájmy 176 140 71 400 75 837 88 908 0 412 285

    Hudební produkce 40 417 24 600 0 0 0 65 017

    Autodoprava, kult. a sport.akce 0 13 807 12 110 2 420 0 28 337

    Ubytov, stravné - tábory 4 176 41 426 32 400 27 850 0 105 852

    Propagace 33 768 7 467 0 0 0 41 235

    Výrobní nákl.- noviny RH 352 851 0 0 0 0 352 851

    Distribuční nákl.- noviny RH 217 563 0 0 0 0 217 563

    Ekonomické služby 24 900 0 0 0 0 24 900

    Honoráře- noviny RH 19 415 0 0 0 0 19 415

    Ostatní služby 49 336 65 2 308 5 750 6 003 63 462

Osobní náklady celkem 949 158 427 516 361 645 437 501 80 044 2 255 864

    Mzdové náklady 523 292 238 989 269 159 306 582 54 104 1 392 126

    Zákonné pojištění 179 996 82 504 92 486 105 294 18 652 478 932

    Dohody o provedení práce 245 870 106 023 0 25 625 7 288 384 806

Daně a poplatky celkem 12 251 0 0 0 2 414 14 665

    Ostatní daně a poplatky 8 556 0 0 0 0 8 556

    Pojištění 3 695 0 0 0 2 414 6 109

NÁKLADY CELKEM: 2 037 288 714 104 673 636 652 646 180 874 4 258 548
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Rozvaha (v tis. Kč)
AKTIVA Číslo 

řádku
Stav k 
první-
mu dni 
účetního 
období

Stav k po-
sled. dni 
účetního 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 
2+10+21+29

1 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem 

Součet ř. 3 až 9 2 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem

Součet ř. 11 až 20 10 170 197

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí                     

14 170 197

III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem                      

Součet ř. 22 až 28 21 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému ma-
jetku celkem

Součet ř. 30 až 40 29 -170 -197

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot-
nému majetku

34 -170 -197

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  Součet ř. 
42+52+72+81 

41 1 185 1 343

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51 42 0 0
II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 až 71 52 326 323
   1. Odběratelé 53 0 1
   5. Ostatní pohledávky 57 230 226
  17. Jiné pohledávky                                                   69 96 96
III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až 80 72 859 1 019
   1. Pokladna   73 3 26
   3. Účty v bankách     75 854 993
   8. Peníze na cestě 80 2 0
IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 až 84 81 0 1
   2. Příjmy příštích období                                                                    83 0 1
AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 1 185 1 343
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PASIVA Číslo 
řád-
ku

Stav k 
první-
mu dni 
účetního 
období

Stav k po-
sled. dni 
účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 + 91                86 53 68
I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 až 90 87 0 0
II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94 91 53 68
   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 53 68
B.        Cizí zdroje celkem Součet ř. 

96+98+106+130
95 1 132 1 275

I. Rezervy celkem ř. 97 96 413 466
   1. Rezervy                                                                                                      97 413 466
II. Dlouhodobé závazky celkem  Součet ř. 99 až 105 98 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem                                   Součet ř. 107 až 129              106 719 809
   1. Dodavatelé 107 81 79
   3. Přijaté zálohy 109 49 72
   4. Ostatní závazky 110 2 3
   5. Zaměstnanci 111 161 126
   7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného 
zdravotního pojištění

113 105 84

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 101 95
 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -53 -53
 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 1 -1
 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 -101 39
 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121 30 30
 17. Jiné závazky                                                                                     123 340 333
 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128 3 2
IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 až 133 130 0 0
PASIVA  CELKEM ř.  86 + 95 134 1 185 1 343
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
A. Náklady 1 Hlavní 

činnost
Hospo-
dářská 
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 370 68 438

   1. Spotřeba materiálu 3 321 24 345

   2. Spotřeba energie 4 49 44 93

II. Služby celkem 7 1 512 39 1 551

   5. Opravy a udržování 8 2 10 12

   6. Cestovné 9 115 12 127

   7. Náklady na reprezentaci 10 0 1 1

   8. Ostatní služby 11 1 395 16 1 411

III. Osobní náklady celkem 12 2 249 7 2 256

   9. Mzdové náklady 13 1 770 7 1 777

 10. Zákonné sociální pojištění 14 474 0 474

 11. Ostatní sociální pojištění 15 4 0 4

 13. Ostatní sociální náklady 17 1 0 1

IV. Daně a poplatky celkem 18 8 6 14

  16. Ostatní daně a poplatky 21 8 6 14

V. Ostatní náklady celkem 22 0 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba re-
zerv 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 4 139 120 4 259

B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospodář-
ská činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 
celkem

45 24 135 159

   2. Tržby z prodeje služeb 47 24 135 159

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem

49 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 26 14 40

 15. Úroky 63 0 4 4
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 18. Jiné ostatní výnosy 66 26 10 36

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

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 321 0 321

 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organi-
začními složkami

76 177 0 177

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 144 0 144

VII. Provozní dotace celkem 79 3 807 0 3 807

 29. Provozní dotace 80 3 807 0 3 807

  Výnosy celkem 81 4 178 149 4 327

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 39 29 68

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 39 29 68

Sociální služby:

2014 BRNO Rýmařov Olomouc NZDM 
Olomouc

CELKEM

Číslo registrace 3804942 8450481 8450481 3165478

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ FINANČ-
NÍ PROSTŘEDKY

795 000 573 400 411 000 363 700 2 143 100

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY 
CELKEM

476 191 366 912 329 497 292 432 1 465 032

z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM

318 809 206 488 81 503 71 268 678 068

2.1. Materiál 19 388 63 012 8 985 14 278 105 663

2.2. Služby 298 486 142 541 71 593 56 090 568 710

2.3. Ostatní náklady 935 935 925 900 3 695
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Poděkování
Naše poděkování patří všem, kteří podpořili naše aktivity. Od největšího 
donátora až po dobrovolníky a drobné dárce, kteří jsou pro nás stejně 
důležití. Přehled dotací a grantů je v tabulce Příjmy výše, zde můžete 
nahlédnout do seznamu darů osob:

Holomek Karel - Brno 50 351
Vavreková Sona - Olomouc 14 558
Orság Martin - Brno 14 500
Vašková Hana - Hodonín 13 479
Somsiová Jiřina - Olomouc 12 773
Vojtáš Radovan - Brno 10 000
Holomková Zuzana - Brno 6 004
Vejplachová Jana  - Brno 4 470
Čepová Miroslava- Brno 3 570
Rácová Margita - Brno 3 050
Gabal Ivan - Praha 3 000
Vašková Michaela - Hodonín 2 100
Godišková Veronika - Brno 2 100
Gabryšová Alena - Brno 2 100
Lučanský Rastislav - Brno 1 500
Erazim Kohák - Praha 720
Daňhel Martin - Rýmařov 171
CELKEM: 144 446
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Obecně prospěšná společnost
V roce 2003 vznikla obecně prospěšná společnost, kterou založilo občanské 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 akti-
vity převedeny na občanské sdružení. Tato právní forma ještě stále existuje a postup-
ně si umořuje staré závazky.

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

IČO:    296 08 000

Právní forma:   obecně prospěšná společnost

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prv-
nímu dni 
účetního 
období

Stav k po-
sled. dni 
účetního 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 
2+10+21+29

1 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až 9 2 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 
až 20

10 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                      Součet ř. 22 
až 28

21 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 
až 40

29 0 0

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  Součet ř. 
42+52+72+81 

41 59 7

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 
až 51

42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 
až 71

52 59 7

   1. Odběratelé 53 5 5

   5. Ostatní pohledávky 57 54 2

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 
až 80

72 0 0

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 
až 84 

81 0 0

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 59 7
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PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prv-
nímu dni 
účetního 
období

Stav k po-
sled. dni 
účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 + 91                86 -1 016 -1 004

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

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94 91 -1 016 -1 004

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 -365 12

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                             94 -651 -1 016

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

95 1 075 1 011

I. Rezervy celkem ř. 97 96 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem  Součet ř. 99 až 105 98 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem                                   

           

Součet ř. 107 až 129   106 1 075 1 011

   1. Dodavatelé 107 37 37

   5. Zaměstnanci 111 234 234

   8. Daň z příjmů                                                                                      114 770 706

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 15 15

 17. Jiné závazky                                                                                     123 19 19

IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 až 133 130 0 0

PASIVA  CELKEM ř.  86 + 95 134 59 7

VýKAZ ZISKů A ZTRÁT Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost

Hospo-
dářská 
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 0 0 0

Náklady celkem 43 0 0 0
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B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospo-
dářská 
činnost

Celkem

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 12 0 12

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 12 12

VII. Provozní dotace celkem 79 0 0 0

  Výnosy celkem 81 12 0 12

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 12 0 12

Dary o.p.s.:

Holomková Zuzana - Brno 800
Vejplachová Jana  - Brno 800
Somsi Jiří - Olomouc 4 000
Somsiová Jiřina - Olomouc 4 000
Daňhel Martin - Rýmařov 700
Zdražilová Jitka - Jeseník 2 100
CELKEM 12 400
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