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Základní údaje
Posláním organizace je podpora
romské emancipace, integrace
a dialogu na všech úrovních
společnosti.

Plný název: 		
			

Společenství Romů na Moravě
Romano jekhetaniben pre Morava

Adresa: 		

Bratislavská 244/65a, 602 00 Brno

IČO: 			

440 151 78

Právní forma: 		

spolek

Registrace: 		

Krajský soud v Brně, spisová značka L 1348

		

1.1.2014, Krajský soud v Brně

Vznik organizace:

31.10.1991, registrace MV ČR

Číslo účtu: 		

2300661977/2010

Datová schránka:

w7weuu8

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Naší vizí je snaha o vyrovnání podmínek
pro sociální a společenský rozvoj uživatelů
našich služeb v přirozeném prostředí

Hodnoty, které vyznáváme:
-

Komunitní centra

spolehlivost
důvěryhodnost
znalosti jako zdroj růstu
otevřený a přátelský přístup

Kultura

Podpora

Finanční výkazy

pro
rychlé hledání
klikněte na
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Úvodní slovo

Bc. Martin Daňhel, DiS., předseda

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre
Morava je dlouhodobě fungujícím spolkem, jehož cílem a
ambicí je, být rovnocenným partnerem pro obce a místní
romskou komunitu žijící v daném městě.  Tato slova mi
jednoznačně připomínají zakladatele SRNM pana Ing. Karla
Holomka, který před dvěma lety opustil ze zdravotních důvodů post předsedy organizace. Pan Holomek je osobnost,
která mne i výkonnou ředitelku Janu Vejplachovou formuje
a pomáhá při vedení organizace.
Jako v předchozích letech, tak i v roce 2019 SRNM aktivně poskytovalo
své služby v Brně, Hodoníně, Olomouci, Rýmařově a ve Šternberku.
V brněnském ústředí SRNM pokračoval projekt inovativní spolupráce
terénních pracovníků a mentoringu pro dospělé. Probíhalo také vydávání
čtrnáctideníku Romano hangos, vedeného Sabirem Agalarovem. Čtrnáctideník přináší aktuální zpravodajství z místního i světového dění především v romské komunitě, zároveň však udržuje a kultivuje romský jazyk.
Odběr novin je celorepublikový, projevují o něj zájem Romové i majorita,
osoby ve výkonu trestu, vysoké školy i odborní pracovníci v sociálních
službách.
V Olomouci, přidruženém Pěnčíně, Šternberku i v Hodoníně se uskutečnilo několik zajímavých aktivit pro děti a mládež, za pomoci poskytovaných sociálních služeb se podařilo vyřešit stovky zakázek a případů.
Uskutečnily se také hudební a taneční festivaly moderní i tradiční romské
hudby v Brně a Olomouci.

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

Nemilým překvapením pro nás bylo ukončení rýmařovské
pobočky po 15 letech činnosti komunitního centra, které
v Rýmařově fungovalo a mělo smysl. Za toto dlouhé období jsme měli možnost pozorovat vývoj komunity, rodiny a
dětí, ze kterých se s přibývajícími roky staly mladé ženy a
muži, kteří nestáli zcela na pokraji společnosti. V roce 2018
se nám podařilo i přes nevoli vedoucí sociálního odboru
zaregistrovat sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Bohužel se změnou politického zastoupení na radnici
nám nebylo přáno a tak jsme v roce 2019 od města obdrželi výpověď z nájmu – z prostor, které komunita vlastními
silami zrekonstruovala. Bohužel bez přízně a vzájemné
spolupráce nelze fungovat, proto jsme služby ve městě na
začátku roku 2020 ukončili. Odcházeli jsme však se vztyčenou hlavou, neboť ve městě jsme zanechali velkou stopu
naší činnosti, kterou nelze smazat.
O všech našich činnostech se podrobněji můžete dočíst na dalších stránkách
tohoto elaborátu, najdete zde i přehled našich donátorů a naleznete transparentní rozpočty za rok 2019, včetně účetní závěrky.

Rok 2019 byl pestrým rokem, který s sebou přinesl spoustu
výzev, kterých jsme se zhostili na výbornou. Prokázali jsme,
že tvoříme harmonický celek dlouhodobých pracovníků,
kterým je práce posláním i zábavou. Děkuji všem kolegům,
spolupracujícím institucím a donátorům, bez jejichž pomoci bychom nemohli fungovat.
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Finanční výkazy
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Kontakty
Olomouc

Brno

Pavlovická 27A
77000 Olomouc

Bratislavská 65a
60200 Brno

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

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

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)

Šternberk
Měsíční 3 / Zátiší 6 - vchod ze zadní strany budovy
785 01 Šternberk

Hodonín

Tel.:
737 090 085
E-mail: danhel@srnm.cz

Národní třída 13
69501 Hodonín

Otevírací hodiny - v odpoledních hodinách aktivity pro děti, aktuální situaci prověřte na
dveřích centra, u pracovníků nebo na uvedených kontaktech

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

Rýmařov
Žižkova 29
79501 Rýmařov
Pobočka skončila začátkem roku 2020
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Organizační struktura

Vedení organizace

Nejvyšším orgánem spolku je Rada, která je složená z regionálních vedoucích, 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 poměr, rozhodují o jejich pracovních záležitostech.

Členové rady

Vedení projektů:

Bc. Jana Vejplachová

Vedení poboček:

Bc. Martin Daňhel, DiS.

Ekonomka:		

Ing. Zuzana Holomková

Šéfredaktor RH:

Mgr. Sabir Agalarov

Hodonín:		

Hana Vašková

Olomouc:		

Jiřina Somsiová

Rýmařov:		

Milan Daňhel

Šternberk:		

Bc. Martin Daňhel, DiS.

V roce 2019 měla organizace celkem 32 zaměstnanců, kteří se podíleli na
chodu jednotlivých poboček, průměrný přepočtený počet zaměstnanců úvazků - byl 12.
Zřizovatelem spolku je jeho zakladatel Ing. Karel Holomek.

Ing. Karel Holomek, Hana Vašková, Jiřina Somsiová, Martin Daňhel, Rudolf Dubovan, Jana Vejplachová, Machalová Renata, Milan Daňhel
V září 2019 skončili členové rady Karel Holomek a Rudolf Dubovan.

Statutární zástupci

Spolek je členem organizace Česká rada dětí a mládeže.

Předseda:		

Bc. Martin Daňhel, DiS.

Výkonná ředitelka:

Bc. Jana Vejplachová

Základní údaje

Účelem organiazce je naplňování programu integrace Romů do společnosti. Tento proces chápe jako dvojjediné úsilí o co nejplnější zapojení
Romů do života společnosti, při zachování identity Romů, tj. jazyka, kultury a přiznání romské národnosti, jako součást plnohodnotného uznání
občana žijícího v demokratické společnosti.

Kontakty

Fotografie použité ve výroční zprávě jsou ilustrativními fotografiemi z našich akcí pořízenými našimi zaměstnanci a slouží k prokázání realizace
projektů.
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Naše služby - přehledně

1

Dětem a mládeži

- volnočasové kroužky, preventivní aktivity, víkendové
akce, letní tábory
- kariérní poradenství, doučování

4

Komunitám

- možnost společného trávení volného času

- vzájemné poznávání na kulturních či sportovních
akcích

- možnost být vyslyšen, ukázat své kvality

Sociální služby

Společnosti

- podmínky pro lepší spolunažívání

- rodinné poradenství, vzájemná podpora

Kontakty

- pomoc a poradenství v oblastech bydlení, zaměstnanosti, dluhů a orientace ve vlastních právech a povinnostech

- udržování informovanosti o dění ve společnosti,
zvyšování mediální a občanské gramotnosti

- poznávání vlastní historie a tradic

Základní údaje

Dospělým

- mentorský program ke zvyšování šancí k úspěchu ve
společnosti

- pomoc vypořádat se s problémy v rodině, ve škole,
s vrstevníky

3

2

- zachovávání a udržování jedinečné kultury  - jazyka,
tradic a zvyků

Komunitní centra

Kultura

Podpora

Finanční výkazy

pro
rychlé hledání
klikněte na
kapitolu
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Sociální služby

Nepříznivá sociální situace
Za nepříznivou sociální situaci je považován nízký příjem (na hranici životního minima)
v kombinaci s nedostatečnými kompetencemi či možnostmi samostatně řešit problémy
zejména v oblasti bydlení, zaměstnání, dluhů, výchovy a vzdělávání, uplatňování práv a
v oblasti zdraví.

Terénní programy
Jihomoravský kraj a Statutární město Brno, Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc, Evropský sociální
fond
Poslání služby Terénní programy:
Posláním služby je prostřednictvím terénní sociální práce pomáhat lidem v nepříznivé
sociální situaci a předcházet sociálnímu vyloučení či zmírňovat jeho dopady.

Zásady poskytování služeb:
▪ bezplatnost sociální služby
▪ vedení klienta k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní život
▪ profesionální přístup sociálních pracovníků ke klientům (kvalifikace a průběžné vzdělávání
pracovníků)
▪ důvěrnost sdělených informací
▪ nehodnotící a individuální přístup ke klientovi (s ohledem na jeho potřeby, možnosti, kompetence aj.)
▪ respekt k rozhodnutím klienta (jak bude řešit svůj problém, jak dlouho bude využívat sociální
službu, do jaké míry potřebuje podporu a vedení)

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

Cíle služby Terénní programy:
Osobám ohroženým sociálním vyloučením poskytovat:
●
pomoc při řešení problémů zejména v oblastech bydlení, dluhů, zaměstnání,
práv a povinností, zdraví, výchovy a vzdělávání
●
podporu aktivního přístupu a samostatnosti

Lokality: Hodonín, Brno, Olomouc
TP SRNM Brno + Hodonín 3804942
TP SRNM Olomouc

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, nezaměstnanost, finanční problémy, 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:
- mentálně a smyslově postižení a těžce nemocné osoby, se kterými není pracovník
schopen komunikovat
- zakázky dětí do 15 let věku mohou být řešeny pouze prostřednictvím jejich zákonných
zástupců.
- služby nemohou využít lidé pod vlivem alkoholu a drog v období intoxikace.

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

8450481

ORP

Počet úvazků

Počet klientů

Počet hodin přímé práce

Brno

1 + 1 (ESF)

130

2247

Hodonín

1

150

1282

Olomouc

1,5

77

1668

Celkem

4,5

357

5197

Malá část klientů je i z přilehlých obcí, kde vlastní službu nemají a obrátí se na nás.

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.
Dalšími nejčastějšími řešenými problémy byla zaměstnanost a pomoc s orientací v sociálním systému.

Kultura

Podpora

Finanční výkazy

pro
rychlé hledání
klikněte na
kapitolu
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Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby:
SRNM NZDM Olomouc - reg. č. 3165478

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Statutární město 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 rozvíjet vlastní osobnost.

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

SRNM NZDM Rýmařov - reg. č. 9303971
Nízkoprahový klub fungoval v Olomouci 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. Služba funguje od roku 2009
a pravidelně ji navštěvuje přes 40 dětí ročně, okamžitá kapacita je 30
osob.
Druhá služba NZDM probíhala v Rýmařově, v budově na ulici Žižkova,
také v odpoledních hodinách. Na částečném úvazku 0,9 se střídali dva
pracovníci. Služba byla registrována v roce 2018, celkem ji navštěvovalo
45 dětí.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež 6 - 26 let pocházející ze sociálně
znevýhodňujícího prostředí ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Po celý rok každodenně ve všední odpoledne mají děti možnost trávení
volného času při organizovaných či individuálních aktivitách a společně
s pracovníky pracovat na zlepšení či stabilizaci životní situace. Služba
je poskytována ambulantně, případně terénně po předchozí domluvě
s uživateli např. na hřišti. Službu zabezpečuje sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, na částečné úvazky. Kontakty, intervence a
individuální plány klientů jsou zaznamenávány do interního klientského
informačního systému. Služba je centrálně řízena vedením organizace a
je součástí komplexu služeb poskytovaných cílové skupině.

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

Základní údaje
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Okruhy témat, kterým se služby věnovaly:
-nepříznivá sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů,
rodiny ohrožené lichvou, vystěhováním z bytu, děti z nestabilních rodin
apod.);
-problémy ve škole (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví, agresivní chování apod.);

-omezená možnost aktivního trávení volného času (nedostatek informací
o možnostech trávení volného času, nedostatek finančních prostředků
k realizaci určitých volnočasových aktivit, omezená nabídka v lokalitě
apod.);
-útěky z domova;

-problémy s vrstevníky (hádky, šikana, strach z přijetí vrstevnickou skupinou apod.);

-experimenty s návykovými látkami;

-nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny,
chybějící rodič, nefunkční rodina apod.);

-diskriminace apod.

Základní údaje
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-předčasná sexuální aktivita;
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Komunitní centra
Příklady táhnou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora
integrace romské menšiny v roce 2019
Celkem se aktivit projektu účastnilo 94 dětí celkem z pěti lokalit (Hodonín, Olomouc, Rýmařov, Šternberk, Pěnčín).
V každé pobočce probíhaly od započetí realizační fáze zpravidla dvakrát
týdně setkávání s dětmi a mládeží, které se odehrávaly občas v komunitním centru, častěji na vycházkách a výletech, zvlášť se odehrávalo kariérní poradenství a doučování, vždy podle aktuální potřeby dětí, věnoval
se jim v tomto asistent. Při aktivitách v centru byly využívány výtvarné
potřeby i zakoupené knihy o romských osobnostech (zejména nová publikace Amendar – pohled do světa romských osobností, kde olomoucké děti mimochodem našly i svoji vedoucí a byly na ni pyšné), ale i PC
technika, děti se učily vyhledávat dostupné informace a pracovat s nimi.
Aktivity hrazené z projektu se odehrávaly od července do prosince. Bylo
odpracováno tolik přímé práce s dětmi, kolik jsme plánovali v projektu,
díky změnám v projektu se děti mohly zúčastnit jednoho výletu navíc.
Počet účastníků byl celkem 94, plánovaných bylo 75. Tento cíl se podařilo naplnit.
Besedy, přednášky:
Bylo uskutečněno 6 besed s romskými osobnostmi – s podnikateli,
se sportovci, s raperem, se speciální pedagožkou a 6 komentovaných
promítání dokumentů a filmů se špatnými i dobrými vzory. Jedna beseda a dvě promítání byly společné pro blízké lokality. Bylo plánováno 10
přednášek, cíle se nám podařilo naplnit.
Projekt považujeme za velmi přínosný. Jeho velkou výhodou je, že se
aktivity přizpůsobují jednotlivým lokalitám a netrváme rigidně na stejZákladní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

ném programu pro všechny. Při podávání žádostí máme jasnou představu zejména o cílech, které chceme dosáhnout a rozvržení, ať už se jedná
o jednotlivé dny v týdnu (v některých lokalitách jim více vyhovovaly
aktivity víkendové) nebo konkrétní obsah (mohlo se zaměřit podle vyspělosti beneficientů projektu), pak necháváme na vedoucích v jednotlivých lokalitách. Díky tomu projekt získal velkou oblibu nejen u dětí, které
se např. poprvé s někým dospělým bavily o vlivech z internetu (ve škole
na to není čas a rodiče to nezajímá), ale i u pracovníků, kteří díky nově
nalezeným tématům získali ještě větší důvěru svých malých svěřenců,
u kterých i cítí, že v nich aktivity něco zanechávají.
V každé lokalitě byla trochu odlišná cílová skupina. Vždy se jednalo o děti a mládež ze
sociálně slabších romských rodin. Největší rozdíly jsou tam, kde jsme započali spolupráci s místní komunitou teprve v roce 2019, tj. ve Šternberku. Děti na začátku projektu
nebyly schopné formulovat žádné cíle, neměli vzory, pouze své rodiče, nemají přehled
o ničem, žijí zakonzervovaně, jako z minulosti. Naproti tomu v Rýmařově, kde jsme se
stejnými dětmi pracovali již mnoho let, byl projekt přijat s nadšením, děti bavilo vybírat
vzory, předháněly se, kdo zná více osobností. O to více nás mrzí, že právě v Rýmařově
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musíme ukončit činnost, protože město již nevidí v podpoře romské komunity potřebnost. Snad se to neotočí proti nim. Cílová skupina v Hodoníně byla podobná té Šternberské, protože se jednalo o mladší děti, také neměly žádný přehled o tom, co se děje
za hranicemi jejich města, pokud se nejednalo o nějaké virální vlogy apod.
Po ukončení projektu byly patrné rozdíly u všech cílových skupin. Konkrétně šlo o:
Hodonín: děti velmi nakoplo setkání s osobnostmi z oblasti sportu a hudby, jsou více
snaživé, uvědomily si, že člověk nesmí čekat na štěstí, ale musí mu jít naproti. Díky projektu si uvědomily, že sledování „influencerů“ na youtube a tiktoku je často ztráta času
a byly překvapené, kolik toho dosáhly osobnosti, o kterých neměli ani ponětí.
Pěnčín a Olomouc: také nejvíce otázek vzešlo z besedy s romským podnikatelem
a z promítání filmů s tématikou slovenských Romů (uspořádaly pobočky společně,
kontrast úspěchu a rezignace). Děti pociťují obavy, že je společnost nepřijme i když se
budou snažit, jsou motivovány pracovat, aby měly s rodinou pěkné bydlení (samy si
prošly různými typy ubytování na té nejnižší úrovni). Proběhlo doučovány na opravné
zkoušky z angličtiny, dopadlo to dobře. Olomoucké děti si dobře pamatovaly věci, které
jsme probírali v rámci předchozího projektu Jak to funguje (2016-17), zpětně můžeme
hodnotit i tento projekt, že měl pozitivní dopad.
Šternberk: Díky projektu děti získaly jiný vhled do života. Rozšířily se jejich obzory. Většina přehodnotila své cíle. Nyní si dokáží představit, že by v budoucnu mohli žít jinak.
Stále je však parný strach, „to nedokážu“, „nikdy toho nemůžu dosáhnout“. Chybí jim
sebevědomí, podpora ze strany rodiny.
Rýmařov: Vedení pracovníků bylo minimální, spíše formální. Děti si projekt řídily samy
za podpory pracovnic. Měly jasnou představu o romských osobnostech, svých cílech
a krocích k dosažení. Byla patrná PC gramotnost, práce s Wordem, powerpointem.
Dokázaly zformulovat jasné otázky k přednášejícímu. Byly úspěšné v přijímacích zkouškách na SŠ.

Literární dílny SRNM
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora
vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019
Projekt byl určen pro romské děti a mládež z lokalit Šternberk, Hodonín,
Olomouc, Rýmařov. Celkem se účastnilo přes 60 dětí. Každá skupina na
tom byla na začátku projektu jinak. Děti z Hodonína a Rýmařova nejsou
zvyklé mluvit romsky vůbec, jejich rodiče tak nemluví ani s nimi, ani
mezi sebou. Mají jen omezenou slovní zásobu, neznají pravidla romštiny.
Trochu lépe na tom jsou v Olomouci, i když také to není žádné aktivní
užívání. Naproti tomu ve Šternberku děti mluví romsky od malička, baví
se tak s rodiči i mezi sebou. Porozumění textům ale také nebylo dobré,
protože mají vlastní dialekt, který často užívá slova z olašské romštiny,
tak to měly i některé děti z Olomouce.
V průběhu roku se uskutečnilo několik setkání, na kterých se děti s lektory věnovali
romskému jazyku. Bylo plánování 10 setkání na pobočku, ale těchto setkání bylo nakonec mnohem více. Také účastníků bylo více než jsme předpokládali, jen jejich aktivita
nebyla taková, jakou jsme si představovali, protože zejména v některých lokalitách nebyly děti schopné v romštině souvisle psát. Velmi je ale bavilo čtení romských pohádek
a povídek, řešení jednotlivých slovíček, co se v jaké rodně používá… Vybrali si několik
příběhů, které společně s vedoucími zapsali a v psané podobě předložili korektorce
romského jazyka, která jim poté vrátila opravené texty, takže se mohli podívat, jak by
to mělo vypadat podle pravidel. Vybrané texty s pozměněnými jmény vyšly v novinách
Romano hangos v posledních dvou vydáních roku 2019.

Po realizaci projektu byly děti hlavně více sebevědomé. Dozvěděly se
o romských spisovatelích, zajímavosti o jazyku, zjistily, o jaké kulturní
bohatství se jedná, často přehodnotily, že znalost romštiny je výhodou
a ne nevýhodou, do té doby tak na svůj mateřský jazyk nahlížely, protože
jim přinášel jen problémy ve škole, s češtinou, když komolí českoromská
slovíčka, skládají věty i v češtině odlišně atp. V průběhu projektu si obohatily slovní zásobu, byly pyšné, že jim povídky vyšly v novinách.
Ukázky povídek najdete na konci této zprávy.

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

Kultura

Podpora

Finanční výkazy

pro
rychlé hledání
klikněte na
kapitolu

12

Olomouc

LETNÍ TÁBOR

Statutární město Olomouc, Ministerstvo vnitra
V Olomouci napomáhaly aktivity projektu v úspěšném začlenění romských dětí a mládeže do majoritní společnosti a zajištění nabídky efektivně stráveného volného času.
Do projektu bylo zahrnuto 32 osob z cílové skupiny. Díky projektu měly
zabezpečeno smysluplné trávení volného času. Na táborových a jiných
pobytech jsou děti dostupnější k přímluvám dospělých ohledně chování
atd., lépe vnímají a více se na ně dá působit
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK
Od května do prosince se jednou týdně scházel preventivní sportovně
turistický kroužek, ve kterém se vystřídalo 32 dětí. Děti se zaměřovaly
na zdravé trávení volného času při sportu (v létě fotbal, plavání, taneční
vystoupení, pingpong, v zimě bruslení, kino atd.) a také na prospěch ve
škole (doučování Aj, Ma 4 děti). Společně s dalšími dětmi slavily významné dny Den dětí, Mikuláše aj.

Díky podpoře MMOl prevence kriminality proběhl od 12.8. do 19.8.2019
letní tábor, jehož cílovou skupinou byly romské děti a mládež ze sociálně
slabých rodin, převážně z ubytoven. Celkem se letního tábora zúčastnilo
30 dětí. Díky realizovanému táboru přišly děti na jiné myšlenky, našly
nové kamarády, měly pravidelnou stravu, ale také se odtrhly od domácích prací, osamostatnily se, poznaly novou přírodu a došlo k včasné
prevenci primárních patologických jevů.
Pořádaly se besedy na téma cigarety, alkohol, zdraví, časté využívání
času v Šantovce, mobilů, facebooku. Konaly se také besedy o jednotlivých tradicích, probírala se témata romských osobností, co pro ně
znamenají, uvědomují si, že se dá žít, dokázat něco víc, jsou hrdí, kolik
osobností v ČR je. Mezi dětmi došlo k vzájemnému porozumění a vznikla
pevná přátelství. Tím si všichni uvědomili, že nelze člověka charakterizovat podle vzhledu či barvě pleti, ale především podle mnohem cennějších vlastností a to například podle charakteru, jednání atd. Cílem bylo,
aby děti si uvědomily, že všichni lidé jsou si rovni. Vzdělání je základem
úspěchu.
Pro děti byl připravený pestrý program v podobě sportovních, výtvarných, vědomostních soutěží, také se tancovalo a připravovaly se sestavy tanců na soutěž. V průběhu tábora se konaly pěší túry do Jívové na
jezírka, kde se opékalo, hrálo na kytaru a zpívaly se písně. Vyprávěly
se příběhy, co se jim přihodilo, o čem sní, pohádky. V závěru týdne si
děti připravily vlastní program, co nejvíce oblečení, odezírání, křížovky.
Vytáčely kolo štěstí o odměny. Odměněn byl i nejkrásnější příběh. Stezka
odvahy pro odvážné ukončila týdenní tábor plný smíchu, radosti a nezapomenutelných zážitků.
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VÍKENDOVÉ POBYTY:
Uskutečnily se celkem tři víkendové pobyty, v Pohořanech a v Pěnčíně.
Víkendové pobyty probíhaly jako součást celoroční práce s dětmi, děti se
učí samostatnosti a zodpovědnosti, práci v kolektivu, probíhají sportovní,
soutěže vědomostní, turistika pěší Čechy pod Kosířem, pinec, kreslení,
povídání na co nám dává vzdělání apod.

Hodonín
Město Hodonín, Jihomoravský kraj
Jednorázové aktivity
•

Pálení čarodějnic FC Nesyt Hodonín

•

Den národnostních menšin Jihomoravského kraje – reprezentace
tradiční pokrmy a kapela mládeže

•

Plavba lodí Konstance

•

Den dětí FC Nesyt Hodonín – sportovní den + táborák opékání špekáčků

•

Výroba adventních věnečků v KC 2x

•

Mikulášská besídka

•

Pečení vánočních perníčků v KC

•

Výroba vánočních svícnů v KC 2x

Výlety

Základní údaje
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•

ZOO Lešná

•

Sloupsko šošůvské jeskyně

•

Zámek Rájec Jestřebí

•

Bio farma Karolín

•

Kino svět Hodonín – Aladin

•

Kino Panorama Kyjov – pohádka Zloba

•

vánoční Brno

•

Aquapark Uherské hradiště

•

Hvězdárna Ždánice
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Víkendový pobyt:
kemp Lučina - počet dětí 21, věk od 6 do 15 let, koupání vycházky do
okolí, realizace projektu Příklady táhnou

TZ Karolín Rájec Jestřebí 10.8.2019 – 16.8.2019
Táborová základna se nachází na okraji malé vesničky Karolín na okrese Blansko, nedaleko Moravského krasu. Vesnička je místní částí města
Rájec Jestřebí.

Kontakty

Letošního jubilejního 20 –tého letního tábora se zúčastnilo 29 dětí ve
věku od 3 do 15 let, 8 vedoucích, 1 zdravotník a 2 kuchařky.
I v letošním roce jsme měli i děti, které byly bez rodičů na táboře úplně
poprvé. Změnou bylo pro všechny ubytování, které nebylo v chatkách,
jak jsme všichni zvyklí, ale v půdních pokojích s malinkými okýnky.

Letní tábor:

Základní údaje

Tábor je situován v mělkém údolí obklopen lesy a krásným rybníkem,
který je vhodný i ke koupání. Táborová základna je velmi dobře zařízena.
Sociální zařízení a půdní pokoje prošly nedávnou rekonstrukcí.

Sociální služby

Komunitní centra

Tradiční táborová soutěž byla vyhlášena první večer. Děti se rozdělily do
tří družstev a po celou dobu tábora proti sobě zdatně soupeřily.
V horkých dnech jsme si užili koupání v místním rybníce, ale také jsme
si udělali výlet do aquaparku v Blansku. Navštívili jsme klasicistní zámek
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francouzského typu v Rájci Jestřebí a ochladit jsme se jeli do Sloupskošošůvských jeskyní. Jeskyně děti úplně uchvátily, stejně tak byly velmi
nadšené z programu, který měli průvodci jeskyněmi připravený.
Samozřejmě že v letních večerech nechyběl táborák a opékání buřtů.
Ke konci letního tábora byl uspořádán karneval spojený s hledáním
pokladu. Masky si děti samozřejmě vyráběly sami, některé byly velmi nápadité a zajímavé, některé naopak velmi úsměvné. Hledání pokladu bylo
velmi náročné, neboť letos byl opravdu velmi dobře ukrytý. O to větší
byla radost z jeho nalezení. Sladkosti, které poklad ukrýval, si děti mezi
sebou spravedlivě rozdělily.

Základní údaje
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Tábor byl poslední den ukončen odpoledním vyhlášením vítězného
družstva celé táborové soutěže a v nočních hodinách proběhla stezka
odvahy, na které děti opět potkaly pohádková strašidla a tajemné lesní
bytosti. Děti si v průběhu celého tábora užily nejen zajímavých a zábavných výletů, ale také sportovního soupeření. Nově jsme v rámci projektu
Literární dílny pravidelně každý večer před spaním četli dětem romské
pohádky. Také téma Romské osobnosti a romští umělci provázelo děti
celým pobytem.
Děti z tábora odjížděly se spoustou nových zážitků, a také nových informací.
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Pravidelné aktivity:
Pohybové aktivity FC Nesyt 12 až 15 dětí 4x v týdnu
Od dubna do října využíváme k aktivitám hřiště B na Nesytě, v zimních
měsících přesouváme aktivity do tělocvičny ZŠ Vančurova nebo do sportovní haly Jilemnického, v období letních prázdnin s dětmi velmi často
využíváme přírodní koupaliště v blízkém rekreačním středisku Lučina
Vycházky do přírody okolí Hodonína 1 x až 3 v týdnu (víkendy) 12 – 15
dětí
V rámci těchto vycházek realizujeme další projekty a to: Příklady táhnou
a Literární kroužek.
Realizace těchto dvou projektů tzv. venku se nám velmi osvědčila, děti
jsou více uvolněnější a přístupnější se ve svém volném čase se i něco
zajímavého dozvědět nebo naučit. V projektu Příklady táhnou nejvíce zaujalo téma „kdo jsem já a čím vším můžu být,“. V literárním kroužku získaly děti spoustu informací především o Romských osobnostech. Většina
s dětí vůbec nevěděla, že Romové jsou např. spisovatelé, malíři apod.
Hudebna- Klub Pohoda 6 dětí 2x v týdnu (víkendy) děti z hudebního
kroužku zkouší v pronajaté zkušebně pod dohledem lektora ze SRNM,
převážně moderní romskou hudbu, zkouší klávesy, bicí, zpěv.
Celkem aktivity navštěvovalo 38 dětí z toho 23 chlapců a 15 děvčat
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Rýmařov

Brno

Moravskoslezský kraj
Cílem předkládaného projektu bylo zdokumentovat historii Romů v Rýmařově, neboť všeobecně tématu historie Romů se základní ani střední
školy nevějí. Tato myšlenka vzešla přímo od samotných uživatelů komunitního centra, kteří se zajímali o historii svého původu a rodu.
Cílovou skupinou byla skupina romských dětí a mládeže z Rýmařova, celkem se jedna o 15 dětí, které se aktivně zajímali o svoji historii a kulturu.
Tato skupina byla aktivně zapojena do dokumentačního týmu a plně se
podílela na výstupech projektu.
Bylo využito skutečnosti, že v Rýmařově žije několik pamětníků, kteří v
rámci podpořeného projektu dětem a mládeži zprostředkovali zážitky ze
svého dětství a mládí. Tyto informace byly dále zpracovány do podoby
výstavy, která přiblížila široké veřejnosti jednotlivé životní osudy.
Proběhly dvě schůzky s odborníkem, který cílové skupině předal podnětné informace a zodpověděl otázky pro sběr dat. Výstupem projektu byla
výstava, která se uskutečnila ke konci roku.
V komunitním centru dále probíhaly projekty podpořené MŠMT, viz
výše.
Komunitní centrum Rýmařov od roku 2020 končí svou činnost z důvodu
nespolupráce místní samosprávy.

Mentoring - posílení potenciálu jednotlivce, rodiny 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
úspěšné začlenění do společnosti. V rámci projektu je možná kontinuální
spolupráce mentora a terénního pracovníka.
Mentoring
Hlavním principem mentoringu je vytvoření neformálního vztahu a získání důvěry mezi mentorovaným svěřencem, jeho rodinou a mentorem.
Dlouhodobým setkáváním mentor pozitivně působí na svěřence, předává 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, odkrývají jim vnější realitu a ukazují, že se každý může vymanit ze stereotypů jednání, kterými jsou obklopeni. Podporou mentorů se daří zvyšovat
kompetence svěřenců k řešení a zvládání jejich problémů.
Za uplynulé období (2018-2019) mentoři navázali spolupráci s 50 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.
Terénní program
Díky projektu je posílena sociální služba o jednoho pracovníka, údaje
jsou zahrnuty v kapitole Sociální služby
pro
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Šternberk

Fotbalový turnaj Třebíč
Magistrát města Brna

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Dne 15. 6. 2019 se uskutečnil Mezinárodní romský fotbalový turnaj,
který pořádal pan Imrich Ferenc z Třebíče. V rámci tohoto projektu se
účastnili také hráči z Brna. Jednalo se o neprofesionální turnaj na hobby úrovni, jehož účastníky spojoval především romský původ a láska k
fotbalu. Zúčastnilo se 12 dospělých hráčů z Brna a více než dvě desítky
fanoušků, mezi nimiž byli i děti, které získávají akcemi, jako byla tato
účast na turnaji, pozitivní vztah ke sportu.
Již před turnajem se muži scházeli a společně trénovali, zakoupili si jednotné dresy, aby mohli dobře reprezentovat město Brno a Jihomoravský
kraj.

Od roku 2019 jsme zintenzivnili naše působení ve Šternberku, kde se
mnoho změn za dobu, kdy jsme zde nepůsobili, neodehrálo. Proto jsme
se rozhodli do toho znovu jít a tentokrát za podpory města obnovit
provoz komunitního centra. S tím nám pomohl projekt Rady vlády pro
záležitostí romské menšiny.
Díky realizací projektu došlo k obnovení komunitního centra, kde opět
dochází ke smysluplným aktivitám pro více věkových kategorií.

V sobotu dopoledne se vydali hráči a jejich fanoušci autobusem z Brna
do Třebíče na nově upravené hřiště v Borovině, kde se odehrálo několik
vzájemných přátelských zápasů. Hráči z Brna byli úspěšní. Po zápasech
jim zahrála romská kapela. Všichni si pěkně zasportovali a pobavili se
a v podvečer se vydali zpět do Brna.
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Obnovilo se místo, kde se místní romská komunita může scházet a vést
diskuse aktuálních témat dané komunity nebo se podílet na aktivizaci dětí a mládeže. Po dobu realizace projektu probíhaly výše zmíněné
kroužky (doučování, hudební, sportovní, výtvarný kroužek), tyto kroužky byly hojně navštěvovány. Zaznamenali jsme poměrně velký zájem
o doučování, do kterého se zapojily především děti ze základních škol.
Je znatelné, že rodičům na vzdělání svých dětí začíná záležet a mnoho
z nich přehodnotilo žebříček hodnot. Pro mladé dospělé byly realzovány
workshopy na finanční a občanskou gramotnost. U mladých osob je stále
patrná negramotnost zejména ve finanční oblasti. Často s touhou něco
mít (smartphone, TV, auto atp.) si mladí dospělí berou půjčky u nebankovních institicí nebo lichvářů, které následně nesplácí a propadají se do
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dluhové pasti. Jsou zadluženi v poměrně mladém věku a čelí exekucím.
Tato témata byla často diskutována a vyvolávala rozhořčené emoce.
V rámci projektu proběhly i besedy s dospělými, které byly zaměřené na jejich aktuální starosti a následná řešení. Spolupráce probíhala
i s romskou poradkyní pro národnostní menšiny, která ve městě aktivně
funguje. Prostřednistvím letáčků a známosti ostatních NNO ve městě,
byly aktivity projektu známy i ostatním partnerům, které na poli sociální práce či integrace Romů do společnosti pracují. Na závěr projektu
proběhlo veřejné zhodnocení projektu v prostorách komunitního centra
a vystoupení tanečního kroužku. Tohoto setkáníní se zúčastnila řídící
skupina komunitního plánování, romská poradkyně pro národnostní
menšiny, komunita a děti.
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Kultura

Romano hangos za léta své realizace získal nejen faktickou ale i symbolickou hodnotu. Je pro nás důležité zachovat vysokou kvalitu příspěvků
v českém i romském jazyce. Samotná existence Romano hangos v české
mediální krajině, dává nám vydavatelům a našim čtenářům jistotu v tom,
že existuje mediální prostor, který vždy s porozuměním a patřičnou pozorností se postaví k problémům občanů. Existence svobodného mediálního prostoru se zaměřením na romskou problematiku je pro SRNM
klíčovým prvkem.

Romano hangos
Ministerstvo kultury ČR
V roce 2019 vyšlo 19 čísel s nákladem 3000 ks.
Noviny Romano hangos vychází od roku 1999. Jejich struktura a způsob
vytváření obsahu naplňuje demokratickou roli médií v té podobě v jak
byla formulováná při
založení. Sociálně-politické zaměření Romano hangos kladoucí
důraz na demokratické
a liberální hodnoty
zůstává neměnný. Příspěvky vychází v romském a českém jazyce
a vzhledem k původů
některých ankétních
respondentů tak i ve
slovenštině. Udržitelnost tohoto projektu
vychází z existujicího
společenského významu projektu a rostoucí
kvality obsahu, která vychází často jen
z nadšení přispěvatelů.
V tomto duchu bychom rádi pokračovali
i v dalších létech.
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V roce 2019 projekt plánovaný záměr splnil po všech stránkách včetně
naplnění principu bilinguality (dvojjazyčnosti). Pravidelní redaktoři i
občasní přispěvatelé naplňovali stránky čtrnáctideníku Romano hangos
informativními, komentativními a publicistickými příspěvky.
Většina přispěvatelů
byli v průběhu celého
roku novináři a publicisté romské národnosti,
kteří se věnovali nejen
problémům Romů uvnitř
komunity, ale snažili
se uchopit realitu v níž
Romové žijí i z hlediska
celkové socio-politické
situace v zemi.
Symbolický i praktický
přínos projektu Romano
hangos je značně velký.
Vzhledem k pravidelné
zpětné vazbě ve formě
mailů a dopisů od čtenářů z řad odborné a laické
veřejnosti považuji proKultura
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jekt pro veřejnost velmi přínosný. Noviny nejen plní funkci tribuny pro
romskou komunitu, ale také i jako odrazový můstek pro přispěvatele.
V průběhu roku jsme dostávali odezvu nejen ze stran odborné veřejnosti, ale i ze strany čtenářů, jejichž osud ve věznicích je smutný, úzkostný
a nejistý. Některá zařízení a místa v zemi nemají přístup k digitálním
informačním zdrojům, proto Romano hangos se jeví jako jediný zdroj
přísunu hodnotných informací o společnosti a o romských otázkách.
Z tohoto hlediska, vidíme přínos Romano hangos jako jednoznačně pozitivní pro lidi, jejichž osud může někdy změnit či zlepšit pouhá myšlenka.
Romové tvoří největší menšinovou skupinu, je proto žádoucí, aby tato
menšina měla svoje média, v nichž nejsou opomíjená témata, která se
týkají přímo jejich životů.

Django Fest XVIII. ročník
Statutární město Brno, Ministerstvo kultury
Festival Django Fest, který pravidelně realizujeme již od roku 2002, proběhl v roce 2019 v brněnském hudebním klubu Radost, a to v pátek 15.
listopadu.
Projekt jsme zrealizovali dle předpokladů uvedených v žádosti. V průběhu roku jsme pracovali na dramaturgii a propagaci festivalu, dále pak
placená propagace prostřednictvím výlepových služeb, sociálních sítí
a prodejce online vstupenek sms ticketu.
Dne 15.11. jsme pak v prostorách klubu Radost na Cejlu uskutečnili celovečerní festivalový program, upravený dle aktuálních možností, viz níže.
V úvodu vystoupila taneční skupina Terne čercheňa, vedená zkušenou
tanečnicí Terezou Krokovou. Předvedli se jak mladší, tak starší tanečníci,
vystoupení si užili a rozloučili se na čas s publikem, neboť paní vedoucí
již nesla pod srdcem dalšího budoucího tanečníka. Hostem na jejich vystoupení pak byla i známá tanečnice Renata Čonková, která se např. po-

Distribuce Romano hangos probíhá jednak tradiční způsobem “redakce
-předplatitel” a také cestou volné distribuce ve státních institucích, ve
veřejném prostoru a prostřednictvím neziskových organizací. Zároveň je
Romano hangos je zveřejněno v síti internet na www.issuu.com, kde je
dostupné ke čtení a stažení ve formátu PDF. I přestože díky nedostatku
finančních prostředku na vytvoření pořádného zpravodajského webu,
Romano hangos je dostupné ke sdílení v sociálních sítích.
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dílela na choreografii muzikálu Cikáni jdou do nebe uváděného po deset
sezón v Městském divadle Brno, předvedla nám krásné sólo vystoupení.
Po nich přišli na scénu Zsolt Varady Band, kapela postavená kolem mladého muzikanta ze slovenské hudební rodiny, kteří předvedli moderní
pojetí jazzových skladeb, repertoár přizpůsobili festivalu a soustředili se
zejména na jazzové standardy Django Reinhardta. Další vystoupení již
patřilo známé hvězdě Monice Bagárové a jejímu doprovodu. Po ní všechny zabavili výborní muzikanti ze skupiny Imperio, kteří zahráli skladby ze
svého nového alba i staré vypalovačky. Všichni přítomní si večer náramně užili, bok po boku se bavili a tančili zástupci romského i neromského
etnika a tím jsme naplnili hlavní cíl festivalu.

ale zároveň vždy obohacujeme tu část cílové skupiny, která není např.
konkrétní kapelou na začátku oslovena, ale na festivalu si ji vyslechnou
a uznají, že se jedná o kvalitní hudbu. Vedle se na festivalu setkávají
Romové a neromové, v závěru již společně tančí a baví se, odnášejí si
pozitivní zkušenosti. Máme štěstí, že za uplynulých 18 ročníků se nikdy
nesemlelo nic negativního a všichni odcházejí s příjemným pocitem.

Projekt je určen pro
publikum romské i neromské, dramaturgie je
tvořena tak, aby se společně díky hudbě potkali
na jednom místě lidé,
kteří se jinak nemají kde
setkat. Celkem se tedy
zúčastnilo a bavilo cca
200 osob.
Díky festivalu se setkávají
různorodé cílové skupiny,
což jednak činí festival
téměř jedinečným a dále
také přináší problémy při
dramaturgii a propagaci, protože změření na
jednu cílovou skupinu je
vždy jednodušší a musíme uspokojovat protichůdné požadavky různého publika. Díky tomu
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Django stage Malinovského náměstí
C.E.M.A. - Central European Music Agency, s.r.o.
Ve spolupráci s organizátory festivalu Maraton hudby Brno jsme 9. srpna
dramaturgicky a organizačně vypomohli k uspořádání „Django stage“,
kde se ukázaly romské hvězdy, z nichž některé jsme později uvítali i na
festivalu. Akce byla velmi úspěšná. Budeme se těšit, že spolupráce bude
nadále pokračovat i v dalších letech!
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Kulturní aktivity SRNM Olomouc

Své děti přišli podpořit rodiče, babičky, tety, hosté: Byla zde ta správná
atmosféra. Tréma a ostych se zde rozhodně nenosily, po desítkách hodin
pilného tréninku se chtěl předvést každý. Tančily s obdivuhodnou lehkostí, později už tančili i maminky, babičky a tatínkové.

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc
Mezinárodní den Romů v Olomouci
V rámci projektu byla financována jedna z aktivit, které na kulturním
poli realizuje pobočka SRNM v Olomouci, a to oslavy Mezinárodního dne
Romů.
Temperamentními rytmy a ožil v sobotu 6. dubna 2019 odpoledne společenský sál U Žida (Nový Svět Olomouc) u příležitosti Mezinárodního
dne Romů. Své umění zde předvedly dětské romské soubory- a kapely,
svůj svátek slavily jak jinak než zpěvem, tancem a žhavou muzikou i seznámením s historií Romů.
Akce se povedla, měli jsme 4 soubory Charita Olomouc, Jagori MMOl,
SRNM Ternore-Princes Olomouc, Hrušov. Tančily děti ve věku od 5
-151et.
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Jsem ráda, že je velký zájem o oslavy Dne Romů‚ který se slaví na celém
světě. Stále více Romů se účastní oslav, ale také diváci a posluchači majority. Jsem zastánce udržovaní romské tradiční kultury. Děti lákají naše
vystoupení a stále jich přibývá v NZDM. Tímto děkuje SRNM magistrátu
města Olomouce za finanční pomoc. Shodli jsme se, že akce Den Romů
má smysl, udržuje naše zvyklosti, jazyk, přibývá vzdělaných dětí. Akce se
vydařila. Tančilo 60 tanečníků, 120 hostů tleskalo tanečníkům a muzikantům.
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Romani Gili Olomouc XII. ročník
Romská hudba a tanec ožily v sobotu 26.10. odpoledne na Myslivně–
Pěnčín.
Letos nebyla včas dotace na festival Románi Gíli, který se měl konat
v červenci U Žida v Olomouci. Bohužel se nám již nepodařilo v okamžiku, kdy jsme se o podpoře akce dozvěděli, domluvit další volný termín.
Z tohoto důvodu jsme přijali s povděkem nabídku, kdy nám OÚ Pěnčín
pronajal sál na Myslivně.
Akce se povedla, i když za menší účasti z důvodu horší dopravy do místa
konání. Měli jsme 3 tanční soubory SRNM Ternore a SRNM Princes Olomouc, dále Karika paní Šandorové. Tančily děti ve věku od 8 do 15let. Do
tance hrály 4 kapely. Tančilo celkem 16 tanečníků, přišlo 42 hostů, hrálo
9 hráčů a 2 zpěváčci ve věku 8-7 let, tleskalo se tanečníkům, zpěvákům
i muzikantům. Své děti přišli podpořit zejména rodiče, babičky, mládež,
hosté. Byla zde ta správná atmosféra.
Děti tančily nacvičené tradiční tance s obdivuhodnou lehkostí, později už
tančili všichni, maminky, babičky a tatínkové.
Letos se vařily halušky s masem a lečem, uzená žebra, děti si opékaly
párky u ohně. Počasí se vydařilo a akce se zdařila.
Jsem ráda, že i přes menší účast, byl zájem o romskou píseň. Jsem
zastánce udržovaní romské tradiční kultury. Děti lákají naše vystoupení
a díky tomu jich stále přibývá v NZDM a dalších návazných službách.
Tímto děkuje SRNM Olomouckému kraji za finanční pomoc. Shodli jsme
se, že akce, byť byla pořádaná trochu odlišně od předchozích ročníků,
měla a i nadále má smysl, udržuje naše zvyklosti, jazyk, přibývá vzdělaných dětí.
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Podpora

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

Přehled poskytovatelů dotací

Každá koruna se počítá, pokud najde správné využití: Na číslo účtu
2300661977/2010 u Fio banky nám můžete zaslat jakoukoliv jednorázovou 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 vystavíme doklad o celkové výši darů naší organizaci v daném roce. Můžete
jej pak uplatnit při výpočtu výše daně z příjmu.

Rada Vlády ČR
pro záležitosti
romské menšiny

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, sportujeme, 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 napište na srnm@srnm.cz a uvidíme!

Základní údaje
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Finanční výkazy

Výdaje
Spotřební náklady celkem

Příjmy
ESF ČR

Mentoring v rodinách

Rada vlády pro záležitosti
romské menšiny

Aktivizace romské komunity ve Šternberku

Ministerstvo kultury

Romano hangos

1 917 163
146 128
880 000

Django Fest

52 000

Brno

Olomouc

Šternberk

Hodonín

Rýmařov

Pěnčín

CELKEM

104 539

103 442

141 688

73 021

57 557

9 256

489 503

Spotřeba materiálu

46 413

71 802

28 970

50 844

28 628

1 256

227 913

Nákup DHM

17 990

31 640

41 122

9 850

22 230

8 000

130 832

Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné

40 136

0

71 596

12 327

6 699

0

130 758

1 179 665

262 221

368 341

170 609

91 178

7 299

2 079 313

1 440

0

327 681

2 299

1 770

0

333 190

11 057

34 896

23 201

29 934

8 961

1 454

109 503

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Literární dílny

125 000

Příklady táhnou

499 377

Spoje

52 218

17 598

5 473

13 337

14 363

0

102 989

Jihomoravský kraj

Sociální služby (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.)

992 300

Nájmy

238 485

113 300

0

95 115

52 498

5 000

504 398

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

77 600

13 710

2 168

0

0

3 388

0

19 266

Fotbalový turnaj

25 000

Volnočasové aktivity SRNM Hodonín

41 000

Vstupné na kulturní a
sportovní akce

0

17 284

5 463

7 824

5 858

0

36 429

Ubytování, stravné - tábory

0

43 256

0

21 000

0

0

64 256

Olomoucký kraj

Sociální služby (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.)

1 325 000

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

152 200

Romani Giľi

Moravskoslezský kraj

10 000

Sociální služby

270 000

Dějiny naší rodiny

Město Brno

68 000

Sociální služby

136 000

Django Fest

36 000

Fotbalový turnaj - MMB

10 000

Město Hodonín

Tábor Hodonín

8 000

Město Olomouc

Sociální služby

100 000

KC Olomouc 2019

100 000

Letní tábor Olomouc

52 000

Kulturní aktivity Olomouc

Úřady práce

10 000

Aktivní politika zaměstnanosti

573 439

Autodoprava, kulturní a
sportovní akce

Propagace

8 151

4 824

0

0

0

0

12 975

Školení

9 720

17 270

0

0

0

0

26 990

Hudební produkce

185 573

4 420

0

0

0

0

189 993

Ekonomické služby

309 824

0

0

0

0

0

309 824

Výrobní náklady - noviny
RH

198 332

0

0

0

0

0

198 332

Distribuční náklady - RH

44 616

0

0

0

0

0

44 616

Honoráře - noviny RH

43 747

0

0

0

0

0

43 747

Ostatní služby

62 792

7 205

6 523

1 100

4 340

845

82 805

Osobní náklady celkem

3 113 844

1 149 472

515 878

632 583

555 582

69 360

6 036 719

Mzdové náklady

2 212 041

735 006

261 487

418 020

331 465

0

3 958 019

254 916

89 501

138 983

111 197

0

1 367 540

Příspěvky soc. odborů

Letní tábory (Hodonín)

31 700

Zákonné pojištění

772 943

Předplatné, inzerce

Romano hangos

15 601

Dohody o provedení práce

128 860

159 550

164 890

75 580

112 920

69 360

711 160

Vlastní příjmy

Poskytnuté služby, vybrané vstupné

8 771

0

2 414

0

0

0

11 185

Dary soukromé

Dary soukromých osob

665 180
40 889

PŘÍJMY CELKEM

8 359 577

Daně a poplatky
Ostatní daně a poplatky

2 614

0

0

0

0

0

2 614

Pojištění

6 157

0

2 414

0

0

0

8 571

4 406 819

1 515 135

1 028 321

876 213

704 317

85 915

8 616 720

NÁKLADY CELKEM

Základní údaje
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Rozvaha k 31.12.2019, v tis. Kč
Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny.
AKTIVA

Číslo
řádku

Stav k
prvnímu dni
účetního
období

Stav k
posled.
dni
účetního
období

A. Dlouhodobý majetek celkem

Součet ř.
2+10+21+29

1

0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Součet ř. 3
až 9

2

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet ř. 11
až 20

10

421

508

14

421

508

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

PASIVA

A.

Číslo
řádku

Vlastní zdroje celkem

Stav k
prvnímu dni
účetního
období

Stav k
posled. dni
účetního
období

Součet ř. 87
+ 91

86

-5

-257

I. Jmění celkem

Součet ř. 88
až 90

87

0

0

II. Výsledek hospodaření celkem

Součet ř. 92
až 94

91

-5

-257

92

-5

-257

95

2 756

2 790

96

617

612

1. Účet výsledku hospodaření
B.

Cizí zdroje celkem

I. Rezervy celkem

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

Součet ř. 22
až 28

21

0

0

97

617

612

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet ř. 30
až 40

29

-421

-508

II. Dlouhodobé závazky celkem

Součet ř. 99
až 105

98

0

0

34

-421

-508

III. Krátkodobé závazky celkem

Součet ř. 107
až 129

106

1 181

1 186

Součet ř.
42+52+72+81

41

2 751

2 533

Součet ř. 43
až 51

42

Součet ř. 53
až 71

52

438

439

1. Odběratelé

53

1

2

5. Ostatní pohledávky

57

224

220

17. Jiné pohledávky

69

213

217

72

2 262

2 086

73

3

24

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet ř. 73
až 80

1. Pokladna

1. Rezervy

0

0

3. Účty v bankách

75

2 259

2 063

8. Peníze na cestě

80

0

-1

IV. Jiná aktiva celkem

Součet ř. 82
až 84

2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

ř. 1+41

Základní údaje

Kontakty

81

51

8

83

51

8

85

2 751

2 533

Sociální služby

Komunitní centra

1. Dodavatelé

107

74

74

3. Přijaté zálohy

109

144

100

4. Ostatní závazky

110

4

13

5. Zaměstnanci

111

242

373

113

141

161

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

115

81

95

10. Daň z přidané hodnoty

9. Ostatní přímé daně

116

-47

-47

11. Ostatní daně a poplatky

117

-1

-1

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

142

6

15. Závazky k účastníkům sdružení

121

30

30

17. Jiné závazky

123

365

376

22. Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem

Součet ř. 131
až 133

2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Kultura

ř. 86 + 95

Podpora

128

6

6

130

958

992

132

958

992

134

2 751

2 533

Finanční výkazy
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Výkaz zisků a ztrát
Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny.
Číslo řádku

Číslo řádku

Stav k rozvahovému dni

A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

451

39

490

1. Spotřeba materiálu

3

357

2

359

2. Spotřeba energie

4

94

37

131

7

1 572

507

2 079

II.

Služby celkem

IV.

5. Opravy a udržování

8

7

323

330

9

94

15

109

11

1 471

169

1 640

Osobní náklady celkem

12

5 669

368

6 037

9. Mzdové náklady

13

4 397

273

4 670

10. Zákonné sociální pojištění

14

1 238

92

1 330

11. Ostatní sociální pojištění

15

10

1

11

13. Ostatní sociální náklady

17

24

2

26

Daně a poplatky celkem

18

9

2

11

21

9

2

11

Ostatní náklady celkem

22

0

0

0

18. Ostatní pokuty a penále

24

0

0

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem

31

0

0

0

16. Ostatní daně a poplatky
V.
VI.

Celkem

6. Cestovné
8. Ostatní služby
III.

Hlavní Hospodářčinnost ská činnost

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

38

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů celkem

41

0

0

0

43

7 701

916

8 617

Náklady celkem

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

Stav k rozvahovému dni

B.

Výnosy

44

Hlavní
činnost

Hospodářská činnost

Celkem

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

16

636

652

2. Tržby z prodeje služeb

47

16

631

647

3. Tržby za prodané zboží

48

0

5

5

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem

49

0

0

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

29

0

29

15. Úroky

63

13

0

13

18. Jiné ostatní výnosy

66

16

0

16

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem

67

0

0

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

75

73

0

73

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

32

0

32

VII.

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

41

0

41

Provozní dotace celkem

79

7 606

0

7 606

29. Provozní dotace

80

7 606

0

7 606

81

7 724

636

8 360

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

23

-280

-257

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

23

-280

-257

Kultura

Podpora

Finanční výkazy

pro
rychlé hledání
klikněte na
kapitolu
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Z tvorby našich dětí
V rámci projektu literárních dílen podpořených
MŠMT vznikly tyto dvojjazyčné příběhy, o které se
s vámi chceme podělit.
Nejkrásnější Vánoce

Marinka he o džukloro o Fličkos
Andre školka phiravas igen rado, bo odoj sas but čhavore, o hrački. Aňi
nakamavas te džal khere, e daj pre mande užarelas andre šatna. Akanak
imar som andre 3. tjeda.
Kana avavas khere, somas korkori. O dad e daj phiren andre buťi, aven
khere, manca pes nabavinen. E daj tavel chaben, o dad kerel avri. Mro
phureder phral peske phirel avri, me peha nalel. Dikhavas andal e blaka
pro čhavore, ehas len džuklore, phirenas lenca avri, bavinenas pes lenca.
Zavidzinavas lenge. Phenavas la dake le dadeske, hoj kamavas džuklores, no dad phenďa, hoj mange nacinela, ko pes starinela. Rovavas sako
ďives.
Paľis čhinďom le Ježiškoske, kaj te hin ajso lačho, he anel mange džuklores.
Avľas Karačoňa. E daj tavlas, o dad le phraleha kernas e jedlička. Paľis o
dad phenďa, hoj mek džala ke baba te anel lake o darkos.
Raťi šukares urďam, chahas. Šunďom cinkání, o phral denašelas, maj o
darki dikhelas. Me rovavas, nagejľom. O dad avľa vaš mange. „Marinko,
dikh andre krabica.“ Dikhav, pejľom pre phuv, o džukloro chuťiľa pre
mande! Ajsi somas rado, mek rovavas. Sas ajso cikno, parno kale fličkenca. Diňom leske o nav Fličkos.
Najfeder kamarados hin o Fličkos. Sako ďives prastav andal e škola, o
Fličkos pre mande užarel.

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Do mateřské školky jsem chodila moc ráda, spousta hraček a kamarádů. Ani
domů jsem nechtěla, máma na mě vždy čekala v šatně. Jmenuji se Márinka, teď
už jsem školačka ve 3. třídě.
Doma mě to nebavilo, můj starší bráška chodí do 8. třídy, vůbec si se mnou nehraje, ani ven mě nebere. Rodiče chodí k večeru z práce. Záviděla jsem dětem,
které měly pejska. Dívala jsem se na ně z okna, vodily je na procházky, běhaly s
nimi a hezky se o ně staraly. Mámě i tátovi jsem často říkala, ať mně koupí pejska,
ale nechtěli ani slyšet.
Přišel čas Vánoc a já psala Ježíškovi o malého pejska, ten dětem dělá radost.
Přišly vytoužené Vánoce, máma smažila kapra, táta zdobil stromeček s bráchou.
Potom táta někam odjel, prý zaveze babičce dárek, ať má také radost.
Večer jsme se nastrojili a večeřeli. Já jsem byla smutná, nic mě nebavilo. Pak jsem
zaslechla cinkání. Začali se rozbalovat dárky - panenka, oblečení, pejsek nikde.
Potichu jsem se vytratila do svého pokoje. Potom na mne táta volal, pojď sem,
máš tady dárek, ale já jsem brečela a nešla.
Přišel pro mě, vzal do náruče a postavil před stromek. „No, rozbal tu krabici, to je
od Ježíška, měl toho na rozdávání hodně, teprve teď přijel.“ Začala jsem krabici
rozvazovat, ani vykřiknout jsem nemohla, jak jsem byla štěstím bez sebe. Vyskočil
na mě malý krásný pejsek, bílý s černými flíčky! Hned jsem mu dala jméno Flíček.
Dnes je to můj největší kamarád. Ze školy každý den pádím domů, Flíček na mě
čeká.

Komunitní centra

Kultura

Podpora

Finanční výkazy
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rychlé hledání
klikněte na
kapitolu
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Has amenge lačhes

Máma

O dad, e daj, amen, o čhave – Sára, Maruška, Barča, Peťa, kadaja fajta
lačhes dživahas.

Otec, máma, my děti - Sára, Maruška, Barča, Peťa, tak to byla naše rodina, než
tatínek těžce onemocněl. Teď žije v ústavu, je nemohoucí.

Paľis avľas baro phariben. E daj peske rakhľas neve muršes, ďives so
ďives phirlas mato, e daj phirlas leha. Khere phirlas raťaha. Pre mande
mukhelas savoro, has mange 13 berš. La pheňorake has trin berš, sovlas
manca, rovelas pal e daj. Kana has so te tavel, tavavas, sar džanavas.
Andre škola naphirahas. Bytostar amen čhide avri, samas pre ubitovňa.
Odoj samas cala ďivesa korkore, e daj naphirelas khere. Jekh gadžo vičinďa policija. Paľis savore motoriha thode andro Klokánkos.

Máma se o nás pečlivě starala několik let. Pak to přišlo – obrovský obrat, našla
si přítele, který pil často alkohol a naučil to i mámu. Oba každý den pili – propadli alkoholu. Výchovu prostě přenechala na mně, bylo mi 13 let. Když bylo co,
uvařila jsem, s malou sestřičkou jsem spávala, byly jí 3 roky, plakala za mámou.
Snažila jsem se to zvládat. Šlo to rychle z kopce. Ztráta bytu, ubytovna, stále sami
bez mámy. Sousedi zavolali na policii. Ti nás odvezli do Klokánku a já byla ráda, že
já i sourozenci nebudeme trpět hlady a zimou. Když se nad ránem máma vracela,
měla pro nás samé sprosté slova.

Ko sudos phende, savore štar čhavore ačhena jekhetane andro Klokánkos. Kije daj imar šoha nakamav.
Akanak som pre SŠ, o phral pre SOU. Užarava, kana mange avla 18,
phende andro Klokánkos, pomožinena mange bytoha. Savore čhave lava,
phirava andre buťi, the o phral, vychovinaha duje ternoren pheňoren.
Naprajinav ňisave čhavorenge, so kerďas amari daj amenge. Amen ajsa
da nakamas.

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

U soudu rozhodli v náš prospěch, jsme v Klokánku. Já se nikdy nechci vrátit k
mámě.
Nyní už jsem na SŠ, bratr v učení. V osmnácti mám slíbenou pomoc, bydlení,
dodělám školu a budu pracovat, bratr taky. Sourozence si vezmu a budeme spolu
žít.
Žádnému dítěti nepřeji prožívat to, co nám nadělila naše máma.

Komunitní centra

Kultura

Podpora

Finanční výkazy

pro
rychlé hledání
klikněte na
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Feder the dživel

Konečně lépe žít

Ačhahas amara fajtaha pre ubitovňa – kasárna Bruntáloste. Amen sam
šov čhave. Odoj sas bari dar, kamenas amen te marel, košenas amen.
Nakamahas te phirel andre škola.

Bydleli jsme s rodiči na ubytovně v Bruntále. Je nás 6 dětí. Tam to byla hrůza, děcka nás vyzývaly na rvačku, nadávaly nám. Nechtěli jsme chodit do školy.

E daj o dad gele Olomuciste te rodel ubitovňa. Rakhle. E ubitovňa ehas
but melaľi, khandelas. Savore pratinahas, o dad cinďas lino, válendy,
komody. O Roma adaj feder, ňiko amen namarel. Jekh čhon ehas lačhes.
Ke raťi savore geľam te sovel. No, sovlas k´amende amaro bratrancos
Láďus. Jov šunďas varekas te phirel avri. Me leske phenav: „Sov, avri del
brišind.“
O susedos dikhľas muršes. E ubitovňa chudňa te labol. But vičivahas,
durkinahas pre savoren. „Ušťen upre! Džan avri! E ubitovňa labol!“
Savore but daranas. O cikne čhave rovenas. Bari jag. Jekh Rom vičinďas
hasičen, avle tel 5 minuti, aľe ubitovňatar naačhiľas ňič. Hasiča odoj
ačhile calo ďives. Mek o benga odoj sakoneha denas duma, te nadikhle
varekas.

Potom i máma plakala a tak naši jeli do Olomouce. Našli ubytovnu, no, nebyla
pěkná - samá špína a smrad. Ale teď máme čisto. Táta vyklidil bordel, vymaloval,
koupil linoleum, válendy, komody. Asi měsíc byl klid.
Šli jsme všichni spát. Staršího bráchu vyrušilo ze spaní šramocení a kroky. Myslel,
že se mu to zdá. Ale už neusnul. Tehdy u nás spal bratranec a ten řekl, že to dělá
déšť. Soused uslyšel rozbité sklo, v okně osobu, jak se dívá. Lépe se díval a vidí
kouř a pak plameny. Šel na chodbu a začal křičet: „Ven, všichni ven, hoří ubytovna!“ Běžel a já také, pořád jsme křičeli, budili lidi, bouchali na dveře. Teta Pika
nemohla vzbudit tátu a mámu, rychle jsem brášku tahal ven. Obrovský plamen.
Soused volal hasiče, za pět minut tam byli, ale celá shořela na popel. Měli jsme
strach. Přijeli policajti a vyslýchali sousedy. Celý den tam hasiči hlídali a policie
taky.

Mri kamarádka he lakri fajta gele ke peskri fajta, but pes daranas.

Jedna ubytovna neshořela, tak nás vzali k sobě. Večer jsme se báli jít spát a seděli
potichu u jednoho souseda. Kolem půlnoci ten člověk, co pálil, přišel znovu, asi
chtěl zapálit tu druhou. Všichni jsme ho viděli, můj brácha, strejda Slávek, teta
Pika, teta Jarmila. Staník viděl přímo toho člověka a rozběhl se za ním, potom
hned utíkali i strejdové. Ten chlap, byl to bílej, nasedl na kolo a ještě křičel: „Tady
cikáni bydlet nebudete, všechny vás spálím!“ Dlouho jsme nemohli spát, rodiče i
starší brácha hlídali. Taky sousedé každý den hlídají. Kamarádka se s rodiči hned
na druhý den odstěhovala k rodině.

Mri daj he o dad roden bytos, vaj kher ňiko Romenge nadel. Mro dad
kamelas te cinel kher, aľe o starostas phenelas, le Romen andro gav
nakamel.

Rodiče shání nájemní byt. Ale nikdo nám ho nechce dát, že nás je 6 dětí. Táta pořád pracuje a my chodíme do školy. Našel na vesnici domek, ale jak se to dozvěděl
starosta, okamžitě šel za tím chlápkem a řekl, že Romy nechce ve vesnici.

Mačkici vaj džukľa hin feder dživipen sar amen o Roma.

Rodiče každý týden jdou na schůzku s majiteli – marně. Nechtějí Romy. Nemají
nás rádi. Zvířata se mají lépe než my, vždy se někdo najde, kdo si je vezme.

Jekh ubitovňa ačhiľas, savoren Romen lile andre. Savore Roma kernas
varta. Ke raťi šunde, bardko denašel. Ladíkos, o ujo Slávek, the aver
murša denašenas pal leste. Ehas oda gadžo, has leste kanystros. Bešťas
pro bicyklos, mek vičinďa: „Adaj Roma naačhena. Savoren tumen labarava!“ Nachudle les.

NAKAMEL AMEN ŇIKO.
Kana avla pre svetos lačho dživipen vaš savore Roma?
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NECHCE NÁS NIKDO.
Kdy už budeme mít normální byt... Tak moc bych si to přál.
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Duj phrala

Dva bratři

Ada čhon avľa šil, but jiva. Savore čhave phirenas te bruslinel, ča amen
nane o bruslici, o hokejky, aňi love pro stadionos. O čhave pes ašarenas,
hoj len hin brulici. Vičinenas amen, kaj te džas lenca. Amen lenge zavidzinahas, hoj džan te bruslinel. Raťi furt duminahas pal o hokejis.

Začala zima, napadl první sníh. Ve škole se kamarádi bavili, jak si zabruslí a zahrají
hokej. Pořád machrovali a pozvali i holky. Také jsme hrávali hokej, ale jen tak na
sucho, nebylo to ono. Zvali nás, ať odpoledne jdeme s nimi, ale nemohli jsme, nemáme brusle ani hokejky ani peníze na stadion. Moc jsme klukům záviděli, že jdou
bruslit. Večer ne a ne spát, pořád jsme na hokej mysleli.

Geľam pal amare ujci, phenďam, hoj lenge keraha buťi, bo kamas te
cinel bruslici. Čhinahas lenge kašta, varesave love amen dine. Denašahas
andro SOS te cinel bruslici. Cinďam vaše 30 Kč. Sas baro šil. Phenďom le
phraleske le Dežkuske, kaj lačho mačhengro paňi. O bruslici iľam andre
škola, školatar denašahas te bruslinel.

Nabízeli jsme se strejdům, že nasekáme dříví nebo uděláme jinou práci, protože
nám vždy dali nějaké drobné. No, nebylo na nové, ale nám to nevadilo. Zašli jsme
do SOS, tam si koupili za 30 Kč brusle. Hokejky nemáme, ale také si je pořídíme.

Kamahas lačhes te bruslinel. Peršes samas buter pre phuv. O Dežkus sigo
sikhľiľa, me ačhavas furt palal. Jekhvar o manuša pre amende vičinenas:
„Tam nechoďte!“ Tiž vičinďom, no o Dežkus man našunďa, džalas furt
het. Peľas andro paňi! Kerďom bari vika, denašavas pal leste, no imar
varesave gadže bruslinenas fest, he Dežkus cirdne avri. Somas mulo
andre dar. Lačhe gadže dine pre leste bunda. Denašahas khere, kaj amen
te nadikhel e daj o dad.

Začali jsme se zlepšovat v bruslení. Nejdřív jsme byli pořád na zemi. Brácha Dežko,
ten se rychle učil, jezdil už rychle, já mu nestačil. Najednou slyšíme, jak lidi na nás
volají, tam nejezděte. No, i já jsem začal křičet na Dežka, ale on pořád ujížděl. Najednou křik, byl ve vodě! Začal jsem s pláčem volat o pomoc, dva dospělí bruslili
pro něho. Vytáhli ho, půjčili mu bundu a já jsem ho popadl a rychle domů, než nás
rodiče uvidí. Byl jsem šťastný, že se neutopil. Už na rybník bruslit nepůjdeme.

Aver ďives geľam ole gadženge te paľikerel. Paľikeravas tiž le Devloreske.
Akanak bruslinas pro náměstí, phende andre škola, odoj pes napoťinel.
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Brusle jsme si vzali do školy, že hned potom půjdeme trénovat na rybník.

Druhý den jsme šli poděkovat těm lidem. Děkoval jsem i pánbíčkovi.
Ve škole nám pak řekli, že na náměstí se bruslí zadarmo.
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Čorahas kašta he trasta

Kradli jsme dřevo a železo

Ačhahas ke Kroměřiža, pre ubitovňa. Me he mro phral kamahas botasky
vaš 1500 Kč. E daj phenďa, te sam pro šero nasvale.

Bydlili jsme v Kroměříži, v ubytovně. Přáli jsme si s bratrem botasky. Máma řekla:
„Nezbláznili jste se, za 1500 Kč? No, to vám nekoupím, co ostatní bratři?“

Jekhvar samas le bratrancoha, phenďam leske pal o botasky. O Mišos
phenďa, kaj džaha te dikhel, kaj o trasta. Gele amenca Mišos, Kalo,
Maťo, Micákos. Rakhľam lačho kher purano, ňiko odoj naačhelas. Pale
geľa o Micákos vaše kára. Užaraha pre raťi.

Jednou jsme byli s bratrancem, řekli jsme mu o botaskách. Tak s bratrancem jsme
šli na obhlídku, na železo. Šli s námi Miško, Kalo, Maťo, Micák. Našli jsme dobré
místo, nikdo tam nebydlel. Micák sežene káru a večer vyrazíme.

Kalo he me geľam andro kher, bari kopa trasta, thoďam pre kára. O Maťo
hin zoralo, cirdelas trasta sar buldozeris. O Miškus dikhel, te ňiko nadžal.
Geľam trivales trastenca, pre dvora has kopa. Kana geľam vaše kašta,
kaj te daj tavel, o Michalkos dikhľas gadžes: „Denašen savore khere!“ O
gadžo džanelas te denašel, paľis mobiloha vičinďas policajti.
Amen mek topankenca geľam te sovel. Avle k´amende o benga, phučenas, kaj o čhave. O dad phenlas, čhave soven. Kana gele o benga het,
avľas k´amende, chudňam baro mariben.

Našli jsme opuštěný barák. Kalo a já jsme šli dovnitř a Miško hlídal. Nejprve železo, byla to tíha. Maťo má sílu, tahal to ven, za chvíli byl vozík plný. Jeli domů a my
čekali, až přijedou zpět. Zatím, co tam byla hromada dřeva, jsme házeli ven přes
plot. Pak to začalo. Michálek řekl, že tam někoho viděl. A měl pravdu. Gádžo začal
řvát, že nás zabije, rychle jsme utíkali, ale stejně nás doháněl. Vběhli jsme všichni
do našeho baráku a s botkama lehli do postele. Ten gádžo, co nás honil, zavolal
telefonem policajty. Ti přišli a ptají se rodičů, kde jsme a oni řekli, že dávno spíme.
Policie odešla, ale my dostali výprask.
Už tak drahé botasky nechceme.

Avka kuč botasky imar nakamas.
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Na viděnou v dalším roce!
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