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Úvodní slovo 
Rok 2018 pro nás byl prvním rokem fungování bez naše-
ho zakladete, Ing. Karla Holomka, který se ze zdravotních 
důvodů musel vzdát funkce a i přesto, že nám bylo smut-
no, zvládli jsme to bez něj na výbornou. Pracovali jsme s 
předsedou Martinem Daňhelem a s vedoucími poboček na 
udržení chodu v těchto lokalitách, pracovali jsme i na ob-
nově fungování pobočky ve Šternberku. 

V Brně jsme rozjeli tříletý projekt inovativní spolupráce 
terénních pracovníků a mentoringu pro dospělé, tím jsme 
získali nové skvělé spolupracovníky a přátele pro práci na 
cílech naší organizace. 

Pokračovalo vydávání čtrnáctideníku Romano hangos, 
vedeného obětavým profesionálem Sabirem Agalarovem. 
Noviny nejen přináší aktuální zpravodajství z místního i 
světového dění především v romské komunitě, ale i kulti-
vují a udržují krásný romský jazyk. 

V pobočkách v Olomouci a přidruženém Pěnčíně, v Hodo-
níně a v Rýmařově se uskutečnila spousta zajímavých akti-
vit pro děti a mládež a pracovníci sociálních služeb pomoh-
ly ve stovkách případů řešit situaci sociáním vyloučením 
ohrožených osob.

Uskutečnily se také tři hudební a taneční festivaly moderní 
i tradiční romské hudby, v Brně, Olomouci a Rýmařově. 

O všech našich činnostech se můžete podrobně dočíst na 
dalších stránkách této zprávy, najdete zde i přehled našich 
donátorů, v závěru pak naleznete transparentní rozpočty 
za rok 2018, včetně účetní závěrky.

Práce nám byla nejen posláním, ale i zábavou a já bych 
ráda na tomto místě poděkovala všem svým kolegům, ale i 
všem spolupracujícím osobám na úřadech a v instituacích, 
bez jejichž práce a pomoci bychom fungovat nemohli ani 
my.

Bc. Jana Vejplachová, výkonná ředitelka
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Kontakty
Brno
Bratislavská 65a
60200 Brno

Vedení:
Tel.:  545 246 673, 777 009 074
E-mail:  srnm@srnm.cz

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků v kanceláři:
Pondělí-pátek 9:00-17:00, schůzky nutno sjednat telefonicky předem

Terénní program:
tel.:  545 246 674, 733 530 896
e-mail:  poradna@srnm.cz

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků TP v kanceláři:
Pondělí  9:30-15:30 (12:00-13:00 polední pauza)
Čtvrtek  9:30-15:30 (12:00-13:00 polední pauza)

Hodonín
Národní třída 13
69501 Hodonín

Tel.:  518 325 766
E-mail:  hodonin.srnm@seznam.cz, hodonin@srnm.cz

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků v komunitním centru:
Pondělí  9:00-17:00 TP poradna
Středa 9:00-17:00 TP poradna

Olomouc
Pavlovická 27A 
77000 Olomouc

Tel.:  585 154 296, 733 350 904
E-mail:  olomouc@srnm.cz

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků v komunitním centru:
Pondělí  9:00-12:00 TP poradna, 13:00-19:00 NZDM + doučování
Úterý 13:00-19:00 NZDM + doučování
Středa 9:00-12:00 TP poradna, 13:00-19:00 NZDM
Čtvrtek 13:00-19:00 NZDM + doučování
Pátek 13:00-19:00 NZDM

Rýmařov
Žižkova 29 
79501 Rýmařov

Tel: 554 725 635, 737 090 085
E-mail: rymarov@srnm.cz

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků:
Po, st, pá  14 - 18 hodin barák / ambulantní forma
Út, čt   14 - 18 hodin streetwork / terénní forma
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Organizační struktura 
Nejvyšším orgánem spolku je Rada, která je složená z regionálních ve-
doucích, kteří jsou vybíráni na shromážděních členů organizací v místech 
jejich působení a to na základě konsenzu všech členů místní organizace, 
případně z dalších osob schválených Radou. 

Statutární orgán spolku je kolektivní, jeho členy jsou statutární zástupci 

a) předseda spolku 

b) výkonný ředitel. 

Spolek zastupuje každý člen statutárního orgánu samostatně a v plném 
rozsahu. Statutární zástupci rozhodují zejména o otázkách spojených 
s fungováním spolku, včetně dispozic s majetkem, s výjimkou majetku 
nemovitého, přijímají zaměstnance spolku, ukončují jejich pracovní po-
měr, rozhodují o jejich pracovních záležitostech.

Členové rady 
Ing. Karel Holomek,  Hana Vašková, Jiřina Somsiová, Martin Daňhel, Ru-
dolf Dubovan, Jana Vejplachová, Machalová Renata

Statutární zástupci

Předseda:  Bc. Martin Daňhel, DiS.

Výkonná ředitelka: Bc. Jana Vejplachová

Vedení organizace 

Vedení projektů: Bc. Jana Vejplachová

Vedení poboček: Bc. Martin Daňhel, DiS.

Ekonomka:  Ing. Zuzana Holomková

Romano hangos:  Mgr. Sabir Agalarov 

Hodonín:  Hana Vašková

Olomouc:  Jiřina Somsiová

Rýmařov:  Milan Daňhel

Šternberk:  Bc. Martin Daňhel, DiS. 

V roce 2018 měla organizace celkem 33 zaměstnanců, kteří se podíleli na 
chodu jednotlivých poboček, průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
byl 15. 

Fotografie použité ve výroční zprávě jsou ilustrativními fotografiemi z 
našich akcí pořízenými našimi zaměstnanci a slouží k prokázání realizace 
projektů. 
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Sociální služby
Terénní programy
Jihomoravský kraj a Statutární město Brno, Olomouc-
ký kraj a Statutární město Olomouc, Evropský sociální 
fond

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 nabízí-
me 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 spja-
té s některými z těchto faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problé-
my, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí 
(problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž neumí tyto 
nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami.

Do cílové skupiny nespadají:
• Děti do 15 let věku (jejich problémy může řešit zástupce)
• 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 intoxikace

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 
• důvěrnost sdělených informací 
• respekt k rozhodnutím klienta (jak bude řešit svůj problém, jak dlouho bude využívat sociál-

ní službu, do jaké míry potřebuje podporu a vedení)

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

Lokality: Hodonín, Brno, Olomouc

Registrační čísla služeb:
TP SRNM Brno + Hodonín 3804942
TP SRNM Olomouc 8450481

Malá část klientů je i z přilehlých obcí, kde vlastní službu nemají a obrátí se na nás 
(zejména malé obce na Olomoucku). 

ORP Počet úvazků Počet klientů Počet hodin přímé práce
Brno 1 + 1 (ESF) 134 1624
Hodonín 1 25 775
Olomouc 1,5 59 1543
Celkem 4,5 218 3942

Počet klientů je u terénních programů realtivní číslo, s každým klientem je potřeba udělat jiné množství 
práce, jeden je vyřízený za půl hodiny, s jiným stráví pracovník dlouhé dny a měsíce, než dosáhnou napláno-
vaného cíle. Proto udáváme i počet hodin přímé práce, která byla v souvislosti s řešením klientských zakázek 
uskutečněna. 

Co se nejčastěji řešilo:
Nad všemi druhy zakázek převyšovaly potřeby spjaté s bydlením. Ať už vyhledávání 
bytů od soukromníků, žádosti o byty městské nebo nouzová řešení formou ubytoven. 
Druhým nejčastějším problémem klientu, byla pomoc s orientací v sociálním systému. 



                 Základní údaje      Kontakty      Sociální služby     Komunitní centra      Kultura       Podpora      Finanční výkazy                               7
pro

rychlé hledání 
klikněte na
kapitolu

Nízkoprahová zařízení pro děti a mlá-
dež
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Statutární měs-
to Olomouc, Město Rýmařov

Veřejný závazek:

Poslání služby NZDM:

• 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 roz-
víjet vlastní osobnost.

Cíle a cílová skupina:
Cílem služby je naplnit volný čas dětí a mládeže v Olomouci a okolí a zlepšit jejich život-
ní situaci pomocí:
• vedení ke smysluplnému trávení volného času a nabídnutí podnětů k jeho samostat-
nému využívání, cíleného rozvoje nadání jednotlivých dětí a budování jejich sebevědo-
mí a emancipace,
• podpory vzdělanosti formou mimoškolní přípravy a výchovně-vzdělávacích programů 
prevence patologických jevů,
• předávání praktických dovedností a objektivních informací a tím snižování výskytu 
rizikového chování,
• zlepšení komunikace s okolím a získání dovedností pro samostatné vyřizování osob-
ních záležitostí, 
• za spolupráce s dalšími subjekty podporovat sociální začleňování jednotlivců či sku-
pin,
• nabídnutí prostředí, kam bude dítě chodit rádo, kde se bude dobře cítit, kde má mož-
nost svěřit se svými problémy, kde najde mimoškolní zájmové aktivity

Zásady poskytování služby:
Dodržování práv klientů > Respektování volby klientů > Individualizace podpory > Za-
měření na celek > Flexibilita > Bezplatnost > Odbornost > Rovnost přístupu ke službě

NZDM SRNM Olomouc

Registrační číslo služby: 3165478

Nízkoprahový klub fungoval v odpoledních hodinách ve všední dny buď 
v klubovně na ulici Za Školou (poštovní adresa Pavlovická 27A) nebo v 
podobě sportovních aktivit na blízkém hřišti. 

Službu zajišťovali 3 pracovníci na celkem 1,15 úvazku/rok.

V roce 2018 docházelo do zařízení 41 klientů. Jejich nepříznivou sociální 
situací jsou zejména poměry, ze kterých přicházejí – často z ubytoven, z 
mnohodětných rodin, kde se jim rodiče nevěnují, nemají své zázemí, ne-
jsou v nich pěstovány ambice. S tímto pracujeme v rámci klubu a mnoho 
z nich využívá také návazné služby jako doučování či kroužky, které ne-
jsou součástí NZDM. Je jim zabezpečena potřeba aktivního a pozitivního 
trávení volného času, v rámci individuálních konzultací pak zvyšujeme 
jejich občanskou gramotnost a kompetence k životu lepšímu než vedou 
jejich rodiny. Služby, které poskytujeme, se snažíme vykonávat synergic-
ky, takže zároveň působíme i na rodiče dětí, tak, aby jim nebránili v jejich 
úsilí, ale naopak je podporovali, a také se snažíme o zlepšení situace 
celých rodin. 

NZDM SRNM Rýmařov

Registrační číslo služby: 9303971

V roce 2018 začal fungovat nízkprahový klub v Rýmařově v budově na 
ulici Žižkova. Byl zaměstnán sociální pracovník na částečný úvazek a pra-
covnice v sociálních službách.

Celkem se aktivit NZDM účastnilo 35 dětí, se kterými byly realizovány 
zejména oblasti základní stabilizace, zahrnující poradenství a možnosti 
trávení volného času v bezpečném prostředí.  
Další doplňkové aktivity podpořené z dalších zdrojů jsou v další kapitolách „Komunitní centra“ a „Kultura“.
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Komunitní centra
Olomouc a Pěnčín
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc

V lokalitách Olomouc a Pěnčín napomáhaly aktivity projektů v úspěšném 
začlenění romských dětí a mládeže do majoritní společnosti a zajištění 
nabídky efektivně stráveného volného času. 

Celkem bylo podpořeno 41 osob při aktivitách komunitního centra a 60 
osob při realizaci letního tábora. Díky projektu děti netrávily čas na ulici 
a aktivitami, které jsou jak osobně, tak společensky vnímány jako nepro-
spěšné či škodlivé. 

Děti se naučily nové dovednosti, rozvíjely svoji osobnost, týmovou spo-
lupráci, soutěživost. Zejména na pobytech se učily samostatnosti, odpo-
činuly si od městského prostředí, ve kterém celý rok žijí a na dovolenou 
se přitom s rodiči jako ostatní děti z důvodů ekonomicko-sociálních 
nedostanou.

Pravidelné aktivity 

- výtvarný (i pro nejmenší děti, zahrnoval také další rukodělné aktivity, 
vč. vycházek do města i do přírody, kreslení křídou apod.)

- hospodaření, vaření – zejména pro dívky, základy vedení domácnosti, 
zdravé vaření, levné vaření

- sport – hl. fotbal a další kolektivní sporty, převážně pro chlapce

Jednorázové aktivity 

- letní tábor – dva turnusy – Pravidelně realizován v Pohořanech, po-
drobná zpráva přílohou.

- preventivní pobyty v Lomné a Pěnčíně – podzimní pobyty pro děti

- Mikulášská nadílka, výlety do ZOO, do kina, apod. (zejména v zimě, kdy 
se nedá kvůli počasí s dětmi pobývat venku)

Tábory

Díky podpoře MMOl proběhly dva turnusy letního tábora, a to 13. – 
19.8. a 20. – 25.8.2018. Zúčastnilo se celkem 60 dětí ze sociálně slabých 
rodin z Olomouce a okolí. Díky realizovanému táboru přišly děti na jiné 
myšlenky, našly nové kamarády, měly pravidelnou stravu, ale především 
se odtrhly od domácích prací, osamostatnily se, poznaly novou přírodu a 
došlo včasné prevenci primárních patologických jevů.

Jelikož byl tábor multikulturní, konaly se besedy o jednotlivých tradicích, 
mezi dětmi došlo k vzájemnému porozumění a vznikla pevná přátelství. 
Tím si všichni uvědomili, že nelze člověka charakterizovat podle vzhledu 
či barvy pleti, ale především podle mnohem cennějších vlastností, podle 
charakteru, jednání atd. Cílem bylo, aby si majoritní i minoritní děti uvě-
domily, že všichni lidé jsou si rovni.

Pro děti byl připraven pestrý program v podobě sportovních, výtvarných, 
vědomostních soutěží, návštěva ZOO, také se tancovalo a připravoval se 
program na festival v Rýmařově. V průběhu tábora se konaly pěší túry 
do Radíkova, Jívová, Na Jezírka, kde se opékalo, hrálo na kytaru a zpí-
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valy se písně. Děti si také připravily svůj program a soutěže: co nejvíce 
oblečení, odezírání, křížovky, volba MISS. Stezka odvahy ukončila týden 
plný smíchu, radosti a nezapomenutelných zážitků. Všichni byli odměně-
ni sladkostmi, sportovními míči, učebními pomůckami. P. Giurkovská si 
přichystala pro děti batikování triček, z hlíny tvořily postavičky a zvířátka, 
které dětem pak přinesla vypálené po ukončení tábora do NZDM.

Doučování

Kromě doučování skupinového poskytujeme i intenzivní doučování 
individuální. Cílem tohoto projektu bylo poskytování individuálního 
doučování v komunitním centru SRNM Olomouc. Tento cíl byl naplněn. 
Harmonogram projektu byl dodržen.

V rámci projektu působili 3 doučovatelé a každý z nich měl na starost 
několik dětí, se kterými se zaměřoval na předměty, které jsou pro ně ve 
škole problémové a zároveň na přípravu na přijímací zkoušky či následné 
udržení se na střední škole při přechodu ze ZŠ.

Celkem je podporováno 12 dětí, kteří studují na středních školách (8x 
SŠ, 4x SOU). Všechny úspěšně pokračují ve studiu, čtyři vloni nastoupili, 
tři z nich letos končí. Mezi doučovanými předměty byly čeština, mate-
matika a angličtina. Jeden student byl doučován také z fyziky. Projekt 
považujeme za velmi úspěšný.

Hodonín
Město Hodonín

V roce 2018 se dařilo naplnit cíle komunitního centru v Hodoníně pro 
děti a mládež velmi obtížně, vzhledem k nízkému financování. 

Uskutečnil se tak pobyt pro maminky s dětmi Lačhi daj a letní tábor, z 
pravidelných aktivit to pak byla podpora dětí ve fotbalovém kroužku a 
doučování.

Lačhi daj - Dobrá matka

termín pobytu: 15.6. - 17.6. 2018 

Projekt podporovaný městem Hodonín jsme v roce 2018 zrealizovali již 
po šesté. 

I když jsme byli nuceni z nedostatku finančních prostředků ze dvou 
víkendových pobytů udělat pouze  jeden, můžeme zpětně konstatovat, 
že jsme projekt zrealizovali opět úspěšně. Bohužel i v tomto roce jsme 
nemohli z kapacitních důvodů vyhovět všem zájemkyním o víkendový 
pobyt. Maminky, které se zúčastnily pobytů v předešlých letech, jsme 
museli odmítnout.

Víkendového pobytu v Autokempu Lučina se zúčastnilo 10 maminek, 15 



                 Základní údaje      Kontakty      Sociální služby     Komunitní centra      Kultura       Podpora      Finanční výkazy                               10
pro

rychlé hledání 
klikněte na
kapitolu

dětí a 5 zaměstnanců naší organizace, kteří celý projekt zajišťovali.

Stejně jako v minulých letech jsme i do letošního programu zařadili od-
bornou přednášku.

Vzhledem k tomu, že zúčastněné maminky byly na letošním víkendovém 
pobytu poprvé, ponechali jsme téma přednášky z minulého roku. 

Tématem přednášky byla opět hyperaktivita dětí a poruchy s ní spoje-
né. Přednášet, ale také poradit, přišla Mgr. Naděžda Vašková, speciální 
pedagožka, která vyučuje na základní Speciální škole v Hodoníně a s 
poruchami spojenými s hyperaktivitou se podrobně zabývá. Paní učitel-
ka vedla přednášku na toto téma i v loňském roce. Přednáška na toto 
téma maminky velmi zajímala a i letos se dozvěděly spoustu důležitých 
informací. Nejvíce dotazů směřovaly maminky do praktického denního 
života - jak se k dětem chovat v určitých vypjatých situacích a jak řešit 
konkrétní problémy. V čase přednášky a bohaté diskuse, se o děti starali 
zaměstnanci, kteří dětem zajistili zábavný program.

Po přednáškách  samozřejmě následovala i zábava, vycházky po okolí, 
koupání, různé společné sportovní aktivity  a večer tradiční opékání 
špekáčků. 

Maminky i děti byly s víkendovým pobytem velmi spokojeni, o čemž 
svědčí i zájem zúčastnit se víkendových pobytů i v dalších letech.

Letní tábor

Ranč Rovná - 22.7. - 28.7. 2018

Chatová osada se nachází mezi Podchřibskými obcemi Košíky a Janko-
vicemi na stráni nad lesem s krásným výhledem na krajiny Slovácka a 
kopce Bílých Karpat. Oblast je bohatá na historické i přírodní památky.

Na Ranči Rovná chovají jezdecké koně a konají se zde koňské tábory. 
Koně byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme si tento tábor vybrali.

Letního tábora se zúčastnilo 19 dětí ve věku od dvou let do 16-ti let a 8 
vedoucích. I v letošním roce jsme opět měli děti, které byly na táboře 

úplně poprvé.

První den byla vyhlášena velká táborová soutěž s názvem Robinsonův 
ostrov. Děti byly rozděleny do dvou družstev Avataři a Supermani. Názvy 
družstev si děti vymyslely sami. Tato soutěž probíhala celý tábor a pro-
línala se do všech aktivit. Po celou dobu tábora se konaly různé vědo-
mostní, talentové a sportovní hry. V nedalekém lese probíhala každý 
den navečer soutěž o přežití. Děti se učily např. určovat světové strany, 
poznávat čas podle slunce, rozdělávat oheň bez zápalek, orientovat se 
podle značek, poskytnout první pomoc sami sobě při zranění apod.

Velkou atrakcí pro děti byly koně, na kterých nejen jezdily, ale také se o 
ně staraly (hřebelcování, krmení).

Nechybělo samozřejmě koupání na koupališti v blízkém Starém Městě, 
kam jsme dojížděli autobusem. Děti na táboře navštívil pán, který měl 
přednášku o westernových zbraní. Předvedl a vysvětlit dětem jak se 
zbraně používaly, kdo je používal a ve kterých letech to bylo.

Na závěr letního tábora byl uspořádán karneval spojený s hledáním 
pokladu. Masky si děti samozřejmě vyráběly sami, některé byly nápa-
dité a zajímavé, některé naopak velmi úsměvné. Hledání pokladu bylo 
náročné, neboť letos byl opravdu hodně dobře ukrytý. O to větší byla 
radost z jeho nalezení. Sladkosti, které poklad ukrýval, si děti mezi sebou 
spravedlivě rozdělily.
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Tábor byl poslední den ukončen odpoledním vyhlášením vítězného druž-
stva celotáborové soutěže a v nočních hodinách proběhla stezka odvahy, 
na které tentokrát děti potkaly Bílou paní, Hejkala, lesní divoženky a 
dokonce i Jeskyňky.

Děti z tábora odjížděly se spoustou nových zážitků a také se spoustou 
nových informací. 

Dětem i vedoucím se na Ranči Rovná velmi líbilo. 

Fotbalový klub

Již čtvrtou sezonu hrají mladší žáci soutěžně kopanou. Od jara do pod-
zimu chlapci trénují pravidelně 2x v týdnu - úterý a čtvrtek - na hřišti FC 
Nesyt. Zápasy tzv. mistráky se hrají téměř pravidelně o víkendech. Vždy 
jeden víkend zápas na hřišti protihráčů a jeden víkend na domácím hřiš-
ti. Zimní příprava žáků probíhá v tělocvičně. Aby hráči nevyšli z kondice, 
hrají halovou ligu mladších žáků. Zápasy halové ligy se hrají vždy dva ví-
kendy v měsíci. Protihráče si kapitán mužstva vybírá losem. Chlapci jsou 
šikovní a kopaná je opravdu baví. Na tým jsme velmi pyšní.

Rýmařov
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj v roce 2018 podpořil tři projekty v rýmařovské 
pobočce. První dva se zaměřovaly na poskytování pravidelných aktivit 
v komunitním centru, třetí pak byl zaměřen na realizaci Romského festi-
valu, ten je popsán v kapitole Kultura. 

Volnočasové aktivity SRNM Rýmařov
Cílem předkládaného projektu bylo podpořit a rozšířit volnočasové aktivity 
realizované v komunitním centrum pro děti a mládež v Rýmařově. Cílovou 
skupinou projektu byly rodiny s dětmi do 15 let a mládež do 26 let. Díky 
realizovanému projektu tak bylo podpořeno celkem 55 účastníků. 

V rámci projektu byly uspořádány jednorázové aktivity pro cílovou 
skupinu, jednalo se o 21 jednodenních výletů a 1 vícedenní (víkendový 
pobyt). Děti a mládež tak navštívili například Aquacentrum v Rýmařově, 
Kino v Opavě, dále se konal turistický výlet do Harachova u Rýmařova, 
či loučení s prázdninami, turnaj v nohejbalu, nebo mikulášská besídka. 
Zájem o jednodenní výlety byl velký. Důraz byl kladen na to, aby se děti 
prostřídaly a aby každý uživatel navštívil alespoň 1 pořádanou akci.

Kvalitativní dopad projektu spočíval ve zlepšení prospěchu dětí a mláde-
že ve škole, nebo alespoň jeho nezhoršení, dále zlepšení obrazu menšiny 
a snížení drobné kriminality, které tkvělo v pozitivním využití volného 
času.

Statistické údaje realizovaného projektu:
   55  zapojených dětí do projektu 
 232  účastí za rok průměrné návštěvnosti komunitního centra  
     1 nový uživatel
   21 jednorázových aktivit 
     1 víkendový pobyt v Beskydech
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Kvalitativní dopad projektu byl úspěšný. Děti a mládež si mezi sebou 
předávají informace o dění v komunitním centru, což vyvolává pozitivní 
ohlas u druhých dětí. Projekt naplnil svá kritéria, rodiči i uživateli sa-
motnými byl hodnocen pozitivně, zvláště byly vyzvednuty jednorázové 
aktivity a bezplatné kroužky.

Celoroční činnost v komunitním centru
Cílem předkládaného projektu byl záměr dosažení stability v komunit-
ním centru, díky jehož fungování neskončí děti bezprizorně na ulici, kde 
tráví čas pasivně, snadno podléhají návykovým látkám, páchají drobnou 
kriminalitu apod. Dosažení změny spočívá v podpořených volnočasových 
aktivitách dětí a mládeže, na kterých se budou aktivně podílet další čle-
nové komunity a společně budou fungování centra směřovat dále. 

Cílovou skupinou projektu byly rodiny s dětmi do 15 let a mládež do 26 
let. Jednalo se zejména o rodiny sociálně vyloučené a rodiny nacházející 
se v tíživé životní situaci, jejichž fungování je výrazně narušeno a k zvlád-
nutí této situace potřebují pomoc.

Volnočasové aktivity pořádané v komunitním centru přispívají k prevenci 
sociálně patologických jevů. Komunitní centrum je pro ně místem setká-
ní nejen s ostatními vrstevníky, ale i s rodinnými příslušníky. Členové ko-
munity se aktivně podílejí na programu, pomáhají zkušeným lektorům. 

Díky podpořenému projektu byly realizovány tyto volnočasové aktivity: 
taneční kroužek, výtvarný kroužek, hry pro nejmenší, samostatná práce 
na PC, stolní a sportovní hry, společná setkání komunity v místě, kde 
mohou vyslovit svá přání a změny, které by chtěli ve městě dosáhnout. 
Společně s pracovníky realizovaného projektu mohou tyto změny před-
kládat v rámci komunitního plánování nebo přímo zastupitelstvu města. 
V neposlední řadě zde členové komunity měli přístup na internet, kde se 
zdokonalovali v základech práce na počítači, nebo si vyhledávali zaměst-
nání.

Do projektu bylo zapojeno celkem 75 osob, včetně dětí. Předsevzaté 
indikátory se nám v rámci projektu daří úspěšně naplňovat. 

Brno

Mentoring - posílení potenciálu jednotlivce, rodi-
ny a komunity v sociálně vyloučených lokalitách
OPZ, ESF ČR

Cílem projektu, který od roku 2018 realizujeme, je stabilizace a podpora 
osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna.

Jedním z dílčích cílů je prostřednictvím poskytování programu mentoring 
posílit potenciál a rozvoj osobnostních předpokladů svěřenců pro úspěš-
né začlenění do společnosti. 

V rámci projektu je možná kontinuální spolupráce mentora a terénního 
pracovníka.

Mentoring

Hlavním principem mentoringu je vytvoření neformálního vztahu a zís-
kání důvěry mezi mentorovaným svěřencem, jeho rodinou a mentorem. 
Dlouhodobým setkáváním mentor pozitivně působí na svěřence, předá-
vá jim své znalosti, dovednosti a zkušenosti, čímž rozvíjí jejich potenciál. 
Díky neformálním vztahům se daří svěřence „nenáslině“ motivovat k 
pozitivním změnám. Mentoři jsou pro své svěřence pozitivními vzory, od-
krývají jim vnější realitu a ukazují, že se každý může vymanit ze stereoty-
pů jednání, kterými jsou obklopeni. Podporou mentorů se daří zvyšovat 
kompetence svěřenců k řešení a zvládání jejich problémů.

Za uplynulé období (rok 2018) mentoři navázali spolupráci s 28 osobami 
starších 15ti let, spolupráce probíhala ve většině případů v přirozeném 
prostředí svěřenců. Nejčastěji podpora ze strany mentorů probíhala ve 
formě konzultací, asistencí a vzdělávání a to v oblastech bydlení, financí, 
zaměstnání, rodiny a kompetencí.
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Terénní program

Díky projektu je posílena sociální služba o jednoho pracovníka, údaje 
jsou zahrnuty v kapitole Sociální služby

Fotbalový turnaj
Jihomoravský kraj, Brno - střed, Magistrát města Brna

Dne 16.6.2018 se v sobotu v odpoledních hodinách uskutečnil Romský 
fotbalový turnaj na hřišti v parku Eugena Horvátha - Hvězdička. 

Akce se konala pod záštitou předsedy výboru pro národnostní menšiny 
Jihomoravského kraje Ing. Bc. Jiřího Crhy.

Tento rok turnaji přálo počasí. Na turnaji vládla dobrá nálada, po skon-
čení zazněly i romské písně. Společně s diváky se zúčastnilo více než 150 
osob, dětí, mládeže i dospělých. Sportovní utkání je pro ně příjemným 
zpestřením monotónního života ve vyloučené lokalitě a dobrým příkla-
dem, jak trávit volný čas. Zejména pro místní mládež je každá takováto 
akce důležitá a přispívá k zdravějšímu životu v lokalitě, kluci trénují ales-
poň v nějaké míře po celý rok.

Na realizaci projektu Fotbalový turnaj dlouhodobě kladně hodnotíme i 
fakt, že celou akci aktivně organizuje pro ostatní člen místní komunity, s 
naší pomocí pouze v podobě projektového a účetního zázemí.  

Na akci zvaly noviny Romano hangos a v komunitě distribuovaný plakát 
a totožné letáčky, ve kterém jsme uvedli také informace o financování 
turnaje, za které jménem pana Muchy děkujeme.

 

Kultura
Romano hangos
Ministerstvo kultury ČR

Romano hangos je dvoujazyčné tištěné médium novinového formátu, 
které jsme vydávali v roce 2018 již jubilejním dvacátým rokem. Šéfre-
daktorem čtrnáctideníku je Mgr. Sabir Agalarov. V roce 2018 jsme splnili 
stanovené závazky a vydali projektem předepsané množství čísel (20 
čísel v nákladu 3000 ks/číslo). Noviny se zabývaly aktuálními politickými, 
společenskými, kulturními a ekonomickými tématy, spojenými s Romy.

Snaží se informovat své čtenáře o tématech, o kterých jiný český média 
neinformuji nebo informuji málo. Dalším cílem bylo vydávat kritické pe-
riodikum, ve kterém problémy Romů se zabývaji samotní Romové, nikoli 
jejích zástupci nebo majorita. Romano hangos je mediálním partnérem 
významných kulturních událostí v České republice, proto svoje stránky 
často věnuje jedinečné romské 
kultuře, kterou Romové v České 
republice zachovávají a rozvíjí. Naši 
redaktoři jsou převážně Romové, 
kteří píši svoje zprávy a komentáře 
v češtině i romštině. 

V roce 2018 nahradil dlouholetého 
komentátora a zakladatele novin 
Ing. Karla Holomka nový komentá-
tor Tomáš Ščuka.
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Django Fest XVI. ročník
Statutární město Brno, Ministerstvo Kultury 

Festival Django fest, který pravidelně realizujeme již od roku 2002, pro-
běhl v roce 2018 v brněnském hudebním klubu Radost, a to v pátek 23. 
listopadu.

Několik měsíců před konáním festivalu jsme domluvili místo a sestavili 
dramaturgický plán festivalu, který využíval tradičního konceptu, kdy 
dáváme prostor jak mladým hudebníkům, tak profi kapelám, a to jak 
reprezentantů romské hudby, tak další alternativní české hudby, která je 
stylově překvapivě blízká. 

Svoje místo měla tradičně 
kapela, která hraje styl sa-
motného Django Reinhard-
ta, který dal svým příběhem 
našemu festivalu jméno. 
Jeho originalita a vytrvalost, 
kdy i přes handicap (nehyb-
né dva prsty na levé ruce), 
byl schopen vytvořit vlastní 
styl a stal se světovým po-
jmem v oblasti jazzu, je pří-
kladem pro všechny začína-
jící hudebníky, že zvládnout 
se dá opravdu vše, pokud 
se talent potká s pílí. V roce 
2018 zastupovali tento styl 
hráči kapely Ek Balam Trio. 
Kapela pod vedením Jana 
Janíka předvedla to nejlepší 
z hotjazzového repertoáru a 
tzv. manouche stylu (hudba 
Romů západní Evropy).

Dalšími v pořadí byli mladí brněnští hu-
debníci, kteří se dali dohromady za úče-
lem vystoupení právě na našem festivalu. 
Doprovodil je jejich kapelník Jan Polyak, 
který je v Brně známým pracovníkem pre-
vence kriminality a mentorem. Energie 
jejich mládí se odrazila ve výběru písní, 
které si vybrali, kromě tradičních jazzo-
vých a romských skladeb přidali i světové 
funky a r’n’b hity.

Jako třetí kapela vystoupili Helemese s je-
jich osobitou směsicí šramlu, alternativy, 
punku i folklóru. Humorné písně roztan-
čily publikum, a co se nám letos podařilo, 
že česká kapela zasáhla i romskou část 
publika, kteří nezůstali chladnými, jak se 
občas stává. 

Ve zběsilém tempu pokračovali i Gipsy 
Lopez band, kteří své vystoupení zpest-
řili také vystoupením mladých tanečnic 
v tradičních kostýmech, které z důvodu 
množství techniky na pódiu předvedly 
svůj um pod pódiem v úzkém kontaktu s 
publikem, kde měly množství podporova-
telů z rodiny i zcela neznámých. 

Na Django Festu se opět sešlo barvité 
publikum mladších i starších posluchačů, 
Romů i neromů. Celkem platících návštěv-
níků i neplatících hostů bylo kolem 200. 
Festival si udržel prestižní hudební úroveň 
i v roce 2018. Rádi budeme s jeho pořá-
dáním pokračovat v dalších letech.
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Kulturní aktivity SRNM Olomouc
Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc

Mezinárodní den 
Romů v Olomouci
Oslavy Mezinárodního dne 
Romů v Olomouci proběhly v 
areálu Restaurace U Žida, kde je 
velký společenský sál i venkov-
ní prostranství se zastřešeným 
pódiem. Musíme tady zmínit, že 
velice děkujeme provozovateli 
Restaurace U Žida za to, že je 
vstřícný pořádání našich akcí, 
protože bohužel, i přesto, že 
jsme nikdy neměli problémy, tak 
po změně majitele Letního kina 
už nám majitel nastavil takové 
podmínky, aby pro nás bylo ne-

možné si místo na akci pronajmout. 

Mezinárodní den Romů se slavil dne 
6.4. Úvodem zazněla romská hymna 
a student Robert seznámil přítomné 
se vznikem této tradice. Dále hovořil 
o životě Romů, jak nesnadné bylo 
studovat a o důležitosti odhodlání 
v dnešní době, kdy má každý právo 
studovat, a také se počet studujících 
mezi Romy stále zvyšuje.

Hudba, tanec a zpěv, to nám Romům je vlastní. Vystoupilo 60 tanečníků 
z uskupení Charity Olomouc, Magistrátu města Olomouc, SRNM. Společ-
ně jsme zpívali a tančili. Poté vystoupily dvě hudební skupiny, celkem 8 
osob.

Zúčastnilo se celkem cca 120 dětí a mládeže, 80 dospělých, kteří přichá-
zeli po 16. hodině. Zejména se vážíme účasti mladých, že se jim tradice 
nevytrácejí a udržují je v paměti. Společně s rodiči, prarodiči a dalšími 
si zazpívali, zatančili a zavzpomínali. Pro účinkující pak bylo nachystané 
občerstvení. 

Bylo to příjemné odpoledne, pan Čechovský si pochvaloval účast, podě-
koval za velmi slušné vystupování z řad hostů. Děkujeme také paní Mgr. 
Fešarové, která s námi oslavila až do konce a Deníku Olomouc, který o 
oslavách MDR otiskl zprávičku.

Romani Gili Olomouc XI. ročník
Další velkou akcí, kterou v Olomouci organizovali, byl další ročník fes-
tivalu Romani Gili, který se uskutečnil také v areálu Restaurace U Žida, 
tentokrát v tom venkovním. Akce se konala v sobotu odpoledne dne 
28.7.2018 aletos to byl 11. ročník. Na festivalu vystoupilo několik hudeb-
ních skupin - Phrála Prostějov, Ruda z Vyškova, Gipsy bacht, bratři Láliko-
vé -Rytmus, SRNM Somsi Jiří, Erik Ščuka, Ferenc, SRNM MIX, Somsi, Tóth, 
Suchý Jan - Babylon, Šebková, Gipsy 
Miky, Amor Orlová, Pěnčín Červeňák 
Ferko, pěvecký soubor Triangl band 
Přerov.

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

Všem přítomným tančilo 69 dětí ve 
věku 4-16 let ze SRNM Olomouc, z 
Charity Olomouc, z Magistrátu města 
Olomouce a z Člověka v Tísni Přerov.
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Počasí se vydařilo a tak si všichni užili krásný den, celkem se zúčastni-
lo téměř 300 lidí, z toho polovina dospělých, polovina dětí a mládeže. 
Máme radost, že se tradice udržují. Letos se objevili mezi mládeží opět 
noví zpěváčci, kteří se nebáli vystoupit. Podporou mladých umělců do-
chází k udržování romské hudebnosti v lokalitě a rozvoji romské kultury. 
Díky takovýmto akcím předpokládáme, zlepšení vztahu s majoritou v 
městě Olomouci. Děkujeme Ministerstvu kultury a Magistrátu města 
Olomouce za podporu a také Mgr. Fešarové, která se s námi bavila až do 
konce, kdy ve 21 hodin akce skončila a všichni se spokojeně odebrali domů.

Další aktivity
V průběhu roku byly pořádány také další kulturní aktivity - v rámci NZDM 
trénuje taneční a hudební kroužek, který se zúčastnila několika dalších 
vystoupení kromě našich akcí. Byl to zejména sociální veletrh v Olomou-
ci či na podzim jarmark tamtéž, festival v Rýmařově, Mikulášské vystou-
pení. Dále se děti podívaly do Hodonína u Kunštátu, společně s pamět-
níky holocaustu. Dali jsme jim potom také zpracovat téma rodiny a její 
minulosti, nikdo se však do tak hluboké minulosti nevrátil, soustředily 
se na minulost, kterou zažily. Nechali jsme je vypsat i z těchto životních 
strastí, děti nemají za sebou lehká období, mnoho z nich vyjádřilo ra-
dost nad současným stavem a poděkování za možnost účastnit se aktivit 
komunitního centra.   

Romfest Rýmařov III. ročník
Moravskoslezský kraj, Město Rýmařov

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetanibem pre Morava bylo 
podpořeno KÚ MSK v rámci programu na podporu aktivit příslušníků ná-
rodnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje částkou 
76 000, -- Kč.

Cílem předkládaného projektu byla snaha zvýšit povědomí veřejnosti o 
kulturních aktivitách Romů ve městě Rýmařov a jeho nejbližším okolí, a 
to prostřednictvím pořádaného Festival romské kultury.

Festival romské kultury měl od prvního ročníku velké ohlasy, jak ze stra-
ny majority, tak i samotných Romů, kteří konání festivalu v jejich okolí 
velmi potěšil. V Rýmařově se nikdy předtím podobná akce nekonala, 
není tedy divu, že se Romové zúčastnili v hojném počtu. 

Třetí ročník se konal dne 15.9.2018 v sále Střediska volného času v 
Rýmařově. Moderováním programu se ujala známá romská aktivistka 
paní Jiřina Somsiová. Největší úspěch sklidila hudební skupina Gipsy 
Lucka a Boban z nedalekého Šumperka, dále vystoupila hudební skupina 
Romstar, SRNM MIX nebo Daktar. Prezentovaly se také taneční skupiny 
Khale Jakha, Karika a Ternore. 

Třetí ročník nabídl veřejnosti ukázku tradičních romských jídel. Tyto po-
krmy připravila a prezentovala místní romská komunita.

Cílovou skupinou projektu byly obyvatelé města Rýmařova. V projektu se 
předpokládalo s přímým dopadem na cca 150 diváků, a to jak ze strany 
Romů, tak majority. Festivalu romské kultury se zúčastnilo mnohem více 
lidí, evidujeme až 250 diváků, které festival svojí pestrostí a romského 
temperamentu přitáhl. 
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Podpora
Přehled poskytovatelů dotací

Přidejte se k nám
Zaujala Vás naše práce a chcete se podílet na našem fungování? Můžete 
nás podpořit finančně, materiálně i vlastní prací.

Každá koruna se počítá, pokud najde správné využití: Na číslo účtu 
2300661977/2010 u Fio banky nám můžete zaslat jakoukoliv jednorázo-
vou či pravidelnou platbu. Nezapomeňte do zprávy pro příjemce napsat 
své jméno a adresu, abychom vás mohli snadno identifikovat. Pokud 
tam napíšete svou emailovou adresu, ozveme se vám a na potřebné se 
přeptáme. Naši podporovatelé dostávají např. tištěné noviny Romano 
hangos či vstup zdarma na kulturní akce, které pořádáme.

Konkrétní účel? Není problém! Díky struktuře naší organizace Vám 
nabízíme možnost podpořit konkrétní činnost či oblast naší práce. Buď 
využijte e-mailové domluvy, nebo jen zadejte do zprávy pro příjemce 
např. město, pro které chcete, aby byl váš dar využit. 

Dar = sleva na dani: Na požádání vám na konci kalendářního roku vysta-
víme doklad o celkové výši darů naší organizaci v daném roce. Můžete 
jej pak uplatnit při výpočtu výše daně z příjmu.

Materiální pomoc: Dokážeme využít spoustu věcí! Jste v blízkosti jedné 
z našich poboček? Ozvěte se prosím se svou nabídkou – nepohrdneme 
starším kancelářským nábytkem ani funkčním vybavením, čas od času 
rodiny, se kterými spolupracujeme, zažívají takovou nouzi, že přivítají 
potravinovou pomoc či vaše vyřazené oblečení, boty, či deky. Odrostly 
vám děti a máte sklep plný smutných hraček? Jste pastelkový král? Máte 
doma nevyužité sportovní náčiní? Do našich klubů se nám to hodí, spor-
tujeme, malujeme si a hrajeme si v jednom kuse!

Chcete, aby vám byla práce radostí? Pokud umíte něco, co my ne, a rádi 
byste se o to s námi podělili, budeme rádi! Potřebujete si udělat praxi? 
Chcete nám pomáhat jinak? Jsme schopni se s vámi domluvit, jen napiš-
te na srnm@srnm.cz a uvidíme!

http://mkcr.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.msk.cz
http://www.brno.cz
http://www.hodonin.eu
http://www.rymarov.cz
http://www.olomouc.eu
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Finanční výkazy
Příjmy

Ministerstvo kultury Romano Hangos 849 000

Django Fest 52 000

Romani Gili 70 000

ESF Mentoring v rodinách 2 112 084

Jihomoravský kraj Sociální služby (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.) 690 293

Sociální služby (dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.) 69 300

Fotbalový turnaj 15 000

Olomoucký kraj Sociální služby (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.) 1 192 500

Sociální služby (dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.) 34 500

KC Olomouc - Pěnčín 35 000

Moravskoslezký kraj Sociální služby 135 000

Volnočasové aktivity 76 000

KC Rýmařov 70 000

Kultura národnostní menšiny 76 000

Město Brno Sociální služby 108 000

Django Fest 40 000

Fotbalový turnaj - MMB 5 000

Fotbalový turnaj - Brno střed 5 000

Město Hodonín Dobrá matka - Lačhi daj 4 000

Tábor Hodonín 6 080

Město Olomouc Sociální služby 100 000

Doplnění služeb KC 50 000

KC Olomouc 2018 110 000

Letní tábor Olomouc 50 000

Chod KC Olomouc 49 500

Kulturní aktivity Olomouc 15 000

Město Rýmařov KC Rýmařov 10 000

Kulturní aktivity KC Rýmařov 10 000

Úřady práce Aktivní politika zaměstnanosti 779 040

Příspěvky soc. odborů Letní tábory (Hodonín) 15 000

Předplatné, inzerce Romano hangos 14 255

Vlastní příjmy Poskytnuté služby, vybrané vstupné 345 067

Dary soukromé Dary soukromých osob 47 359

PŘÍJMY CELKEM 7 239 978

Výdaje

Brno Olomouc Hodonín Rýmařov Šternberk CELKEM

Spotřební náklady celkem 259 491 127 808 56 788 30 097 105 918 580 102

Spotřeba materiálu 65 421 106 702 50 580 20 899 2 369 245 971

Nákup DHM 158 185 21 106 0 0 0 179 291

Spotřeba energie 35 885 0 6 208 9 198 103 549 154 840

Služby celkem 967 739 371 761 265 167 129 527 69 840 1 804 034

Opravy a udržování 40 788 8 972 40 140 0 63 382 153 282

Cestovné 4 687 65 499 31 969 9 669 0 111 824

Spoje 47 037 19 564 13 325 10 169 3 438 93 533

Nájmy 182 190 105 000 87 945 86 341 0 461 476

Autodoprava, kult. a sport.akce 0 8 945 0 0 0 8 945

Vstupné na kult. a sport.akce 0 24 790 12 008 420 0 37 218

Ubytov, stravné - tábory 0 67 118 10 000 19 886 0 97 004

Propagace 8 274 11 159 8 560 0 0 27 993

Školení 12 400 19 010 0 1 550 0 32 960

Hudební produkce 38 500 29 740 52 600 0 0 120 840

Ekonomické služby 284 975 0 0 0 0 284 975

Výrobní nákl. - noviny RH 197 139 0 0 0 0 197 139

Distribuční nákl. - noviny RH 46 170 0 0 0 0 46 170

Honoráře - noviny RH 30 924 0 0 0 0 30 924

Ostatní služby 74 655 11 964 8 620 1 492 3 020 99 751

Osobní náklady celkem 2 826 240 1 142 145 307 595 362 820 212 488 4 851 288

Mzdové náklady 1 977 766 732 626 203 427 265 280 159 645 3 338 744

Zákonné pojištění 680 704 256 219 76 568 97 540 52 843 1 163 874

Dohody o provedení práce 167 770 153 300 27 600 348 670

Daně a poplatky 6 920 0 0 0 2 414 9 334

Ostatní daně a poplatky 763 0 0 0 0 763

Pojištění 6 157 0 0 0 2 414 8 571

NÁKLADY CELKEM 4 060 390 1 641 714 629 550 522 444 390 660 7 244 758
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Rozvaha k 31.12.2018, v tis. Kč 

Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny.

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k 
první-

mu dni 
účetního 

období

Stav k 
posled. 

dni 
účetního 

období

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

1 0 0

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

2 0 0

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

10 251 421

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     14 251 421

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 -251 -421

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotné-
mu majetku

34 -251 -421

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

41 1 541 2 751

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 
až 51

42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 
až 71

52 391 438

   1. Odběratelé 53 0 1

   5. Ostatní pohledávky 57 213 224

  17. Jiné pohledávky                                                   69 178 213

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

72 1 150 2 262

   1. Pokladna   73 6 3

   3. Účty v bankách     75 1 144 2 259

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 
až 84 

81 0 51

   2. Příjmy příštích období                                                                    83 0 51

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 1 541 2 751

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k 
posled. dni 

účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 
+ 91                

86 11 -5

I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 
až 90

87 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 
až 94

91 11 -5

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 -12 11

B.        Cizí zdroje celkem 95 1 530 2 756

I. Rezervy celkem 96 606 617

   1. Rezervy                                                                                                      97 606 617

II. Dlouhodobé závazky celkem  Součet ř. 99 
až 105

98 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem                                   Součet ř. 107 
až 129

106 924 1181

   1. Dodavatelé 107 83 74

   3. Přijaté zálohy 109 144 144

   4. Ostatní závazky 110 23 4

   5. Zaměstnanci 111 178 242

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

113 117 141

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 93 81

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -47 -47

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 -1 -1

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 -40 142

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121 30 30

 17. Jiné závazky                                                                                     123 344 365

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128 0 6

IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 
až 133

130 0 958

   2. Výnosy příštích období                                                                     132 0 958

PASIVA CELKEM ř.  86 + 95 134 1 541 2 751
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Výkaz zisků a ztrát

Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny.

Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost

Hospodář-
ská činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 474 108 582

   1. Spotřeba materiálu 3 422 4 426

   2. Spotřeba energie 4 52 104 156

II. Služby celkem 7 1 658 145 1 803

   5. Opravy a udržování 8 63 63

   6. Cestovné 9 110 2 112

   8. Ostatní služby 11 1 548 80 1 628

III. Osobní náklady celkem 12 4 837 14 4 851

   9. Mzdové náklady 13 3 674 14 3 688

 10. Zákonné sociální pojištění 14 1 144 1 144

 11. Ostatní sociální pojištění 15 8 8

 13. Ostatní sociální náklady 17 11 11

IV. Daně a poplatky celkem 18 6 3 9

  16. Ostatní daně a poplatky 21 6 3 9

V. Ostatní náklady celkem 22 0 0 0

 18. Ostatní pokuty a penále 24 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 6 975 270 7 245

Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospodář-
ská činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 65 246 311

   2. Tržby z prodeje služeb 47 65 245 310

   3. Tržby za prodané zboží 48 1 1

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem

49 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 86 10 96

 15. Úroky 63 3 3

 18. Jiné ostatní výnosy 66 83 10 93

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

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 15 0 15

 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organi-
začními složkami

76 15 15

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 0

VII. Provozní dotace celkem 79 6 818 0 6 818

 29. Provozní dotace 80 6 818 6 818

  Výnosy celkem 81 6 984 256 7 240

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 9 -14 -5

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 9 -14 -5
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Závěrem - potěšilo nás…
Uprostřed předvánočního shonu nám přistála v poště tato krásná zpráva, 
za kterou moc děkujeme, a se svolením autorky vám její znění zprostřed-
kujeme. Třeba vás inspiruje k tomu, abyste naše komunitní centrum taky 
někdy navštívili. Využijte kontaktů v této zprávě a nebojte se nás oslovit.

Dobrý den,

moc se omlouvám za zpoždění, ale ještě píšu zpětnou 
vazbu ohledně programu s paní Somsiovou, který jsme 
měli minulé úterý ve Společenství.

Paní Somsiová pro nás přišla na křižovatku, což bylo 
moc fajn. Pak nás zavedla do klubovny a tam nám 
povídala o historii Romů, druhé světové válce a romské 
kultuře. To propojovala životními příběhy a zkušenost-
mi. Už ze začátku jsem viděla, že děcka mají k paní 
Somsiové větší respekt, ačkoli neudrželi plnou pozor-
nost až do konce. Byla jsem hrozně ráda, že tam p. 
Somsiová tato témata otevřela a mluvila o nich, protože 
mi přišlo, že to je přesně to, o čem děti teď potřebují sly-
šet. Hodně děti motivovala k učení, pořádnosti, motiva-
ci a slušnému chování. Přesně s těmito věcmi děti bojují 
a já měla dojem, že to úplně sedlo. Byla také vtipná a 
zábavná, přitom upřímná a důstojná. Jsem moc vděčná 

za to, že si na nás udělala čas a dětem se plně věnovala 
a odpovídala na všechny jejich otázky. Takové progra-
my přesně pro děti potřebujeme. Jen tak pro informaci: 
dětí bylo cca 18, byla to 7. třída, 12-14 let. Byly ze 
základní školy Boženy Němcové Přerov. Paní Somsiová 
za program ani nic nechtěla, přesto jsme jí nějaké peníze 
dali... ale byl krásný ten její skromný a laskavý přístup.

Ještě jednou moc děkujeme za naplňující a obohacující 
program. Myslím, že přesně toto teď naše děcka potře-
bují a určitě doufáme, že to nebylo naše poslední setká-
ní a společně strávený čas.

Mějte krásné svátky a pokoj v rodinách,

Ellen Makumbirofa

učící umělec v projektu Kreativní Partnerství

...a to je konec výroční zprávy za rok 2018! Díky, že jste na 
naší straně i v roce 2019!
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