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Základní údaje
Posláním organizace je podpora romské
emancipace, integrace a dialogu na všech
úrovních společnosti.
Naší vizí je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální
a společenský rozvoj uživatelů našich služeb
v přirozeném prostředí.
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
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Úvodní slovo
Bc. Jana Vejplachová, výkonná ředitelka
Rok 2020 se nesl i ve Společenství Romů na Moravě Romano Jekhetaniben pre Morava, tak jako na celém světě, ve
znamení pandemie onemocnění Covid-19.
Naši pracovníci stáli, a stojí, vždy v první řadě, v kontaktu
s klienty. Proto jsme se museli situaci rychle přizpůsobit.
V první vlně, která republiku zasáhla v době nedostatku
ochranných prostředků, naše zaměstnankyně začaly šít
látkové roušky, které jsme, společně s těmi, které jsme
dostali např. od Jihomoravského krajského úřadu od jejich
sítě dobrovolníků, distribuovali všem klientům a dalším
osobám, u kterých jsme předpokládali, že si nemohou
ochranné prostředky obstarat sami či za pomoci svého
okolí (např. osobám bez domova, kterým se cíleně nevěnujeme, blízkým i vzdáleným rodinám našich klientů, ale
i prodavačkám v „našich“ lokalitách, na které se dlouho zapomínalo, i když byly v každodenním nevyhnutelném kontaktu s velkým množstvím nakupujících osob, apod.). Změřili jsme se na pomoc a poradenství prostřednictvím jiných
informačním kanálů, než jsme užívali dosud. Založili jsme
facebookový profil „Sociální pracovníci“, který se rychle
rozšířil mezi klienty a díky tomu, že dnes již jsou rozšířené
mobilní telefony s mnoho klientů profil užívat umí a funZákladní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

guje jim, i když nemají kredit na volání, mohli jsme sdílet
informace a fotokopie dokumentů v soukromých konverzacích a díky tomu jsme zabezpečili jejich základní potřeby
elektronické komunikace s úřady a institucemi.
Samostatnou kapitolou pomoci pak byla pomoc zvládání
distančního vzdělávání u dětí, které navštěvují naše komunitní centra. Několika desítkám dětí jsme pomáhali zejména přístupem ke vzdělávacím materiálům, které poskytovaly školy, doučováním, poskytnutím techniky atp.
Zatímco v létě jsme se obrazně i doslovně volně nadechli,
od září jsme naběhli do podobného režimu, který trval až
do konce roku, vždy v úpravě podle aktuálních opatření, která se měnila jako na běžícím páse. Své si zažili také
zaměstnanci programu mentoring, který byl založen na
mezilidských interakcích, postavili se ke všemu čelem a
i přes obtíže nadále působili na své svěřence a posunovali
je k lepšímu životu.
I když to bylo náročné, vše jsme nakonec zvládli, a zde
patří dík jak naším zaměstnancům, tak dalším spolupracujícím úřadům, školám, poskytovatelům dotací. Děkuji, že
jste pomáhali a pomohli nám pomáhat, v těchto vypjatých
chvílích byla rychlá a flexibilní pomoc důležitá.
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Kontakty
Olomouc

Brno
Bratislavská 65a
60200 Brno

Pavlovická 27A
77000 Olomouc

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

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

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

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

Terénní program:
tel.:
608 144 974
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
Národní třída 13
69501 Hodonín

E-mail: srnm@srnm.cz

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

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

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

Vedení projektů:

Bc. Jana Vejplachová

Ekonomka:		

Ing. Zuzana Holomková

Šéfredaktor RH:

Mgr. Sabir Agalarov

Hodonín:		

Hana Vašková

Olomouc:		

Jiřina Somsiová

Šternberk:		

Bc. Martin Daňhel, DiS.

V roce 2020 měla organizace celkem 23 zaměstnanců na HPP a 23 na
DPP, kteří se podíleli na chodu jednotlivých poboček, průměrný přepočtený počet zaměstnanců - úvazků - byl 13.
Zřizovatelem spolku je jeho zakladatel Ing. Karel Holomek.

Členové rady
Zuzana Holomková, Hana Vašková, Jiřina Somsiová, Martin Daňhel, Jana
Vejplachová, Machalová Renata, Milan Daňhel

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.
Spolek je členem organizace Česká rada dětí a mládeže.
Fotografie použité ve výroční zprávě jsou ilustrativními fotografiemi z našich akcí pořízenými našimi zaměstnanci a slouží k prokázání realizace
projektů.

Statutární zástupci
Předseda:		

Bc. Martin Daňhel, DiS., do 5.3.2021

Výkonná ředitelka:

Bc. Jana Vejplachová
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Naše služby - přehledně

Dospělým

Dětem a mládeži

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

- volnočasové kroužky, preventivní aktivity, víkendové
akce, letní tábory

- mentorský program ke zvyšování šancí k úspěchu ve
společnosti

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

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

- poznávání vlastní historie a tradic

Společnosti

Komunitám

- podmínky pro lepší spolunažívání

- možnost společného trávení volného času

- vzájemné poznávání na kulturních či sportovních
akcích

- rodinné poradenství, vzájemná podpora

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

- možnost být vyslyšen, ukázat své kvality

Základní údaje
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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.

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

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

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.

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

reg. č. 3804942

TP SRNM Olomouc		

reg. č. 8450481

ORP

Počet úvazků

Počet klientů

Počet hodin přímé práce

Brno

1 + 1 (ESF)

109

2229

Hodonín

1

22

860

Olomouc

1,5

59

2055

Celkem

4,5

190

5144

Malá část klientů je i z přilehlých obcí, kde vlastní službu nemají a obrátí se na nás. V době pandemie bylo
poskytováno mnoho individuální jednorázové pomoci, která beyla evidována pod jednotlivé uživatele, proto
je počet klientů nižší než v předchozích letech, ale zde se jedná skutečně o dlouhodobější zakázky, se kterými
se pracovali mimo výjimku covid.

Co se nejčastěji řešilo:
V roce 2020 byla větší poptávka po službách spojených s orientací v systému dávek,
pomoc s jednáním na úřadech apod. Dále byly nejpalčivějšími problémy, stejně jako
vdalších letech, bydlení a zaměstnanost.

Kultura

Podpora

Finanční výkazy

pro
rychlé hledání
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Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Zařízení NZDM SRNM Olomouc
Reg. číslo 3165478
Cílovou skupinou jsou děti a mládež 6 - 26 let pocházející ze sociálně
znevýhodňujícího prostředí ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc

Nízkoprahový klub funguje v odpoledních hodinách ve všední dny buď v
klubovně na ulici Za Školou (poštovní adresa Pavlovická 26A), Olomouc.

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

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

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

V roce 2020 probíhal provoz služby velmi neobvykle, kvůli epidemické
situaci v ČR. Od poloviny března do začátku května byla služba vládním
nařízením uzavřena. Pracovníci byli nápomocni v terénním programu,
kde se věnovali zejména rodinám dětí obvykle NZDM navštěvujících, kdy
poskytovali pomoc a poradenství s distančním vzděláváním, zabezpečovali v kanceláři tisk materiálů pro děti, roznášeli vyrobnené ochranné
prostředky, když ještě nebyly běžně dostupné, upozorňovali na důležitost dodržování vládních opatření. Služba byla zabezpečena celkem 3
osobami, z nich 2 mají také úvazek v terénním programu, tudíž to nepředstavovalo žádný problém a vše probíhalo celkem přirozeně v reakcích na aktuální opatření.
V letních měsících jsme se vrátili víceméně k normálnímu provozu,
ale od září jsme opět museli postupně zpřísňovat pravidla pro klienty,
soustředili jsme se také na terénní formu služby, která není registrována,
ale v nouzovém stavu byla MPSV povolena, takže jsme děti po menších
skupinách brávali v odpoledních hodinách, kdy byla služba v provozu, na
procházky, do lesa apod., kde si mohly s pracovníky popovídat zejména
o svých starostech v souvislosti s epidemií, jak komu chybí a nechybí vyučování, kdo bude potřebovat pomoct se školou, měly možnost svěřit se
s případnými dalšími problémy, které nemohou prodiskutovat s rodiči…
Pomoc s distanční výukou probíhala i nadále, klienti docházeli i do zařízení, ale samostatně nebo příp. jedna rodina, tzn. ti, co se stejně běžně
setkávají, měli vstup povolen ve více osobách a po omezenou dobu. Pro
děti byla každá změna od domácího stereotypu vítaná, zahrály si i na
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nástroje, apod. Pro pracovníky bylo těžké se orientovat v tom, jaká nařízení pro kolik osob a kde právě platí, zejména v turbulentním podzimním
období, kdy to bylo stylem „dneska ještě jo, zítra už ne“, takže si později
spíše domlouvali schůzky s několika dětmi a navštěvovali je v přirozeném
prostředí, zjišťovali, zda jim a jejich rodině něco nechybí, zda je vše v pořádku, ale i zda např. v okolí není někdo nemohoucí, o kterého se nemá
kdo postarat apod.
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. Dlouhodobých uživatelů zařízení bylo 36, v době covid byla
služba poskytována i jejich okolí i bez smlouvy se zařízením.

Okruhy témat, kterým se služba věnovala:
- nepříznivá sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů,
rodiny ohrožené lichvou, vystěhováním, děti z nestabilních rodin...);
- problémy ve škole (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví, agresivní chování apod.);
- problémy s vrstevníky (hádky, šikana, strach z přijetí vrstevnickou skupinou apod.);
- nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny,
chybějící rodič, nefunkční rodina 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...);
- útěky z domova;
- experimenty s návykovými látkami;
- předčasná sexuální aktivita;
- diskriminace apod.

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

Kultura

Podpora

Finanční výkazy

pro
rychlé hledání
klikněte na
kapitolu

10

Komunitní centra

Výlety a vycházky za řemesly i do přírody, debaty s dětmi nad
vlastní kariérou, co budou dělat po základní škole, jak si představují svoji
budoucnost, co je baví, jestli více manuální činnosti nebo raději pracují
hlavou, jaká je situace doma, co rodiče, sourozenci…

Řemesla nás baví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora integrace romské menšiny v roce 2020
Celkem se projektu účastnilo 68 dětí. Tyto děti byly z lokalit Olomouc
15 dětí (12-15 let), Hodonín 14 dětí (8-15 let), Pěnčín 19 dětí (8-16 let),
Šternberk 20 dětí (6-15 let), kde máme také komunitní centra.
Děti pocházejí zejména ze sociálně slabých rodin a nemají ve svém okolí
přirozené vzory v tom, kam by mohly ubírat svou kariéru. Co by děti
chtěly a mohly dělat bylo nosným tématem celoroční práce. Díky projektu děti poznaly na vlastní oči různá řemesla, někde se zaměřovali na
řemesla moderní (práce ve velkých výrobních fabrikách, výroba automobilu, práce kosmetičky, elektrikáře…), jinde se děti hodně zajímaly
o řemesla tradiční (lisování ovocných moštů, vysazování památných stromů v mnišské zahradě, práce kováře – děti nevěřily, že to ještě existuje
a není to jen z pohádek).
Děti v průběhu projektu jednak poznaly nová řemesla, ale také se seznámily s reálnými Romy, kteří tato řemesla nebo práce ovládají a živí se
jimi. Bylo to pro ně nové. Často se mezi sebou smějou, co je „gádžovská“
práce a co ne, projekt jim pomohl trochu posunout optiku, že důležité
je chtít a pak může člověk zvládnout uspět i ve většinové společnosti.
Dětem se také dostalo pomoci při distančním vzdělávání.
Vzhledem k celosvětové pandemii byl rok 2020 pro realizaci projektu pro
skupinu dětí náročný.

Podařilo se realizovat:
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Seznámení s převážně romskými pracovníky v oborech elektrikář,
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se většinou o přátele vedoucích, kteří svolili, že dětem něco poví o tom,
co dělají a nechají je nahlédnout jak to vypadá v praxi) – v letních měsících
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dívky se učily i šít roušky, kluci
více pracovali se dřevem, v
Hodoníně si vyrobili zařízení
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– truhlu na hudební nástroje,
police na nářadí a knihy, lavičky ven k táboráku)
V průběhu celé realizace jsme pomáhali dětem
zvládnout distanční výuku
(pomoc se zajištěním materiálů, zařízením techniky, zprovoznění videohovorů na mobilu,
sken dokumentů, domluva se
školou apod.)
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Na příští období odsunujeme:
Návštěvy blízkých SOU a další exkurze – nebylo kdy z důvodu uzavření škol i nevhodnosti těchto exkurzí v provozech s více lidmi v době
pandemie
Projekt lze vyhodnotit za velmi přínosný, dětem a mládeži rozšiřuje povědomí o jednotlivých řemeslech a motivuje k dalšímu vzdělávání se na
středních školách.

Romština dětem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce
2020
Projektu se zúčastnil celkem 57 dětí. Z toho bylo dětí 15 z Olomouce (716 let), 12 z Pěnčína (7-15l.), 20 ze Šternberka (6-18l.) a 10 z Hodonína
(7-14l.).
Děti byly z romských rodin, převážně ze sociálně slabých či vyloučených.
Situace ohledně používání romštiny v rodinách se liší na základě původu
a s tím často i sociálního statutu rodin. Zpravidla z čím horších poměrů
děti pocházejí, tím je častější používání romštiny doma a lepší znalosti
a porozumění dětí. Toto je trend, kterému chceme zabránit, protože používání a znalost romštiny jako jednoho z mála dosud živých prvků rom-
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ské kultury by neměla upadat v souvislosti se zvyšující se integrací Romů
do společnosti. Děti už pochopily, že za romštinu se stydět nemusejí,
poznaly některá gramatická pravidla, seznámily se s různými dialekty, některé děti, které nechodily vloni, opět viděly poprvé psanou romštinu.
I přes velmi složitou situaci realizace volnočasových projektů v době
pandemie jsme se snažili fungovat tak, abychom sladili hlavní myšlenku
projektu a aktuálně platná omezení z důvodu pandemie, z nichž nejvíce
nás postihovalo omezení scházení se více osob. Na tato omezení jsme
reagovali dle jejich platnosti: na projekty jsme čekali dlouho, nebyli
jsme si jistí podporou, tak jsme začali až s doručením rozhodnutí, proto
nás jarní vlna minula, nejdříve jsme tedy fungovali normálně (v letním
období), poté jsme s dětmi chodili více ven než v zavřených prostorách
komunitních center (září, půlka října), poté jsme 14 dnů věnovali poradám a rozhodování o zbytku aktivit, poté jsme se od listopadu scházeli
(za současného dodržování nošení hygienických ochranných prostředků)

pouze s malými skupinkami dětí (2-4 osoby, pouze jedna rodina nebo
blízcí sousedé), které se stejně běžně stýkaly a jejich další setkání s námi
jsme nevyhodnotili jako více rizikové než jejich běžný život (s vedoucími
kroužků by byly děti i tak v kontaktu z důvodu pomoci při distančním
vzdělávání, kterou jsme jim prostě museli poskytovat bez ohledu na
nařízení). Děti se věnovaly zejména debatám o romštině a čtení povídek
a pohádek v romštině.
Nepodařilo se nám s dětmi dojít k takovému posunu, jaký jsme si vytyčili, protože jsme se nesetkávali v jednolité skupince s pravidelnou účastí,
ale téměř každý týden jsme improvizovali podle toho, jaké děti a v jakém
počtu se mohly účastnit.
Nepodařilo se nám ani uskutečnit v Brně workshopy v takové formě
a na takové úrovni, jakou jsme si představovali, opět kvůli situaci kolem
covidu, přesto jsme alespoň zprostředkovaně po síti uskutečnili online setkání s odbornicí na romský jazyk p. Viziblovou a pomocí mailu si
vedoucí zasílali dotazy ohledně toho, co je zajímalo. Stejně tak zbylo jen
torzo mikulášské besídky, nakoupené drobné odměny za účast a za obtížný covidový rok (např. propiska – při pomoci s distančním vzděláváním
se ukázalo, že mnohé děti doma nemají ani čím psát!) byly účastnícím se
dětem rozdány jednotlivě.
I když neproběhly aktivity přesně podle plánu, pokládáme realizaci
vzhledem k situaci za zvládnutou, dává dobrý základ pro pokračování
projektu. Pro rok 2021 jsme se rozhodli projekt sice nepodat, protože
vše bylo nesmírně náročné a s rychlým ústupem epidemie a změnou
podmínek pro tento rok nepočítáme, ale v následujících letech, kdy bude
možné se normálně scházet, chceme určitě opět navázat.
Projekt hodnotíme za velmi přínosný, neboť je důležité, aby romský jazyk
byl nadále mezi romskou menšinou uchováván a předáván. Všeobecně
u mladší generace je znatelné, že mluvenému slovu rozumí, ale aktivně
již nemluví. Je proto důležité, aby romština byla nadále podporována
a uznávána za rovnoprávný jazyk, na který mohou být Romové hrdí.
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KC Olomouc

slov určitě smysl. Děti byly vděčné, že jim někdo pomáhá s učivem, kterému nerozumí. I rodiče se cítili pod menším tlakem i z důvodu koronaviru a výuky online. Děti by potřebovaly, aby doučování pokračovalo
a bylo dlouhodobější.

Statutární město Olomouc
V Olomouci napomáhaly aktivity projektu v úspěšném začlenění romských dětí a mládeže do majoritní společnosti a zajištění nabídky efektivně stráveného volného času.

Doučování

Toto bohužel nejsme při současném nastavení projektů schopni zabezpečit. Budeme se snažit začlenit doučování do nějaké víceleté podpory,
to, že školní rok neodpovídá roku projektovému a navíc se výsledky
jednoletých dotací dozvídáme až v průběhu roku, pak způsobuje problémy i když stát zrovna není postižen pandemií. Proto jsme v roce 2021 ani
o návazný projekt nežádali.

Epidemická situace roku 2020 velmi ovlivnila projekt Doučování v KC
SRNM Olomouc 2020. V první polovině roku jsme se do projektu nemohli pustit, protože nebylo jasné, zda projekt bude vůbec podpořen.
Poté byly prázdniny a nedařilo se nám dopředu sehnat doučovatele
v obavách, jak bude podzim vůbec vypadat. Naši pracovníci měli plné
ruce práce a navíc jsme si stanovili podmínku, že chceme, aby doučování
dělali vysokoškolští studenti (případně absolventi), aby byla záruka toho,
že doučování nepovede nedostatečně vzdělaný lektor.
Nakonec tedy doučování probíhalo od října do prosince. Doučováno bylo
z projektu celkem 6 dětí. Doučování probíhalo osobně, distanční doučování nechtěli ani lektoři ani rodiny děti. Při doučování byly v dostatečné
míře používány osobní ochranné a dezinfekční prostředky. Dalším dětem
pomáhali naši volnočasoví i sociální pracovníci s distanční výukou.
Jednalo se o jednoho žáka první třídy, dva žáky 8. třídy a tři žáky středních škol.
Doučovány byly děti, které pocházejí z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, rodiče nezvládají být dětem nápomocní s učivem a nemají
finanční prostředky na to, aby svým dětem doučování platili. Doučování
probíhalo po krátkou dobu, proto jsme zvolili menší počet doučovaných
a častější intervaly doučování.
I když lektorky do rodin docházely jen krátce, doučování mělo dle jejich
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Příklady konkrétních výsledků u doučovaných dětí:
-

Zlepšení slovní zásoby v českém jazyce, v anglickém jazyce

-

Lepší porozumění složitým souvětím

-

Lepší znalost gramatiky

-

Zvýšení sebevědomí při používání cizího jazyka

-

Zlepšení soustředění na výuku nejen při doučování, ale i ve škole

Vyrovnání tlaku ze školy při dohánění látky, kterou děti ne vlastní
vinou zameškaly a rodina sama neuměla pomoci
Zlepšení spolupráce se školou – pomoc s vypracováním a včasným odesláním úkolů

Víkendové pobyty
V roce 2020 byly všechny běžně realizované aktivity postiženy neočekávanými výpadky či nemožností fungování z důvodu různých stupňů opatření. V komunitním centru SRNM se nám podařilo kromě pravidelných
aktivit, které byly podpořeny ze strany MŠMT, a které jsme přizpůsobovali aktuální situaci, ať už hygienickými opatřeními, či snižováním počtu
účastníků, realizovat také dva víkendové pobyty, které mohly být uskutečněny díky podpoře z kapitoly Prevence kriminality města Olomouce.
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První pobyt proběhl od 10. do 12.7.2020 a druhý od 6. do 8.8.2020.
Vystřídalo se na nich celkem 33 dětí z cílové skupiny. Jednalo se zejména
o děti, které žijí se svými rodiči na ubytovnách (Černá cesta, Riegrova) či
jinde v nepodnětném prostředí.
Odehrály se na známé táborové základně v Pohořanech, kde je dobré
zázemí, dobrá kontrola nad dětmi díky spaní v jedné budově a blízká
hřiště i příroda, možnost využití velké společenské místnosti při nepřízni
počasí.

Děti si v přírodním prostředí odpočinuly od stereotypu velkoměsta a sociálně vyloučeného prostředí, ve kterém se přes rok pohybují. O to více
byla akce přínosná, že zbytek roku si děti neužily a musely se podřizovat
omezením spojeným s pandémií. Dále se učily samostatnosti, zodpovědnosti, povídaly si se svými vedoucími o tom, jak je důležité se zajímat
o své okolí, zjišťovaly co je baví, co jim jde a v čem by mohli být úspěšní,
učí se hledat si koníčky a snažit se dosáhnout svých cílů a být vytrvalý
i když třeba situace zrovna není nejlepší. Udržovat děti u toho, aby měly
v životě cíle a snahu dostat se dál je nejlepší cestou k tomu, aby nepodléhaly sociálně patologickým jevům spojených s prostředí, v němž se
pohybují, a tak pobyty působí preventivně tím, že u dětí vytváří vnitřní
motivaci k lepšímu chování.
Účast na podobných aktivitách v dětech probouzí touhu se vymanit
z cyklu sociálního vyloučení a žít život odlišný od života rodičů, čímž je
motivuje k dalším aktivitám a sebezdokonalení vedoucí k lepšímu životu.
Děti poznají jaké to je být samostatný, ale mnohdy i mít vlastní postel
a 5x denně stravu. Díky projektu děti netrávily čas na ulici a aktivitami,
které jsou jak osobně, tak společensky vnímány jako neprospěšné či
škodlivé.
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KC Hodonín
Město Hodonín, Jihomoravský kraj
Nejvíce aktivit projektu se kvůli omezením během pandemie odehrálo
v letních měsících, kdy jsme mimo jiné vyjeli i na skromný letní tábor
spojený s výlety do okolí, po zbytek roku se jednalo v největší míře o pomoc s distanční výukou.
Celkem se aktivit účastnilo 35 dětí od nejmenších až po mládež.
Propagace podpory JMK je uvedena na materiálech SRNM pro veřejnost
(webové stránky, výroční zprávy, letáky, noviny).

Práce s dětmi v nově vzniklém komunitním centru
V roce 2020 jsme navázali spolupráci s Křesťanským společenstvím Hodonín, které získalo do správy budovu školky na Pr. Veselého. Naši pracovníci zabezpečovali jak realizaci našich kroužků, tak se podíleli obecně
na chodu komunitního centra (společná práce na zprovoznění budovy,
na podzim na zprovoznění zahrady, každodenní úklid prostor apod.)

Pomoc s distanční výukou + doučování (20 dětí)
Většina personálních kapacita byla po velkou část roku převedena do
přímé pomoci v boji s epidemií, a to co nejvíce v souladu s původním
zaměřením kroužku, jež měli lektorovat nebo oblasti, kde se dobrovolně
účastní. Jednalo se tedy o individuální pomoc s distanční výukou (v první
fázi tisk a roznos školních materiálů, v druhé fázi umožnění vzdáleného
přístupu – wifi v kanceláři (když bylo KC zavřeno), poskytnutí PC techniky
zaměstnanců pro děti pro videokonference se školou pod dozorem a za
dodržování pečlivého úklidu povrchů při střídání děti apod.), částečně
doučování, částečně individuální pokračování s projekty v „rodinných
kruzích“ 2-3 děti z jedné rodiny na jednom setkání. Tato pomoc byla
doprovázena doučováním - dalším vysvětlováním probírané látky.
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Letní tábor TZ DDM Budík Kdousov 21.7. – 27.7.2020 (20 dětí)
Stejně jako každý rok i letos jsme na tábor cestovali vlakem. Opět pro
mnohé z dětí to byla první zkušenost s cestováním tohoto druhu. Vzhledem k tomu, že letošní tábor jsme vybrali hodně daleko od našeho města, byla i cesta časově hodně náročná. Rodinný dům, který byl asi před
10 lety přebudován na táborovou základnu, se nachází uprostřed malé
vesničky Kdousov cca 18 km od Moravských Budějovic.

Základna je velmi dobře vybavena. Sociální zařízení a pokoje prošly nedávnou rekonstrukcí. Letošního 21. letního tábora se zúčastnilo 20 dětí
ve věku od 3 do 15 let, 4 vedoucí, 1 zdravotník a 1 kuchařka.
I v letošním roce jsme měli děti, které byly bez rodičů na táboře úplně
poprvé. 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 nově zrekonstruovaném
koupališti. Na celodenní výlet jsme vyrazili na Vranovskou přehradu a na
starobylý hrad Bítov. Samozřejmě že v letních večerech nechyběl táborák
a opékání buřtů. Na závěr letního tábora byl uspořádán karneval spojený s hledáním pokladu. Masky si děti samozřejmě vyráběly samy, některé byly nápadité a zajímavé, některé naopak velmi úsměvné. Hledání
pokladu bylo náročné, neboť letos byl opravdu moc dobře ukrytý. O to
větší byla radost z jeho nalezení. Sladkosti, které poklad ukrýval, si děti
mezi sebou spravedlivě rozdělily. 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.
V loňském roce jsme v rámci Literárního kroužku četli pravidelně večer
Romské pohádky a příběhy. Večerní čtení se setkalo s velkým úspěchem,
a proto jsme i na letošním táboře dětem četli.
Děti z tábora odjížděly se spoustou nových zážitků, a také se spoustou
nových informací.
Tábor se uskutečnil díky podpoře Města Hodonín a Jihomoravského
kraje. Prezentace podpory je uvedena na webových stránkách srnm.cz a
dále ve výroční zprávě SRNM.

Sportovní a hudební kroužek (12 dětí)
Pokud to bylo možné, mimo dobu mimořádných opatření, skupinové
volnočasové aktivity pro mládež, buď výuka hry na hudební nástroje
nebo sportovní aktivity na hřišti nebo v hale.
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Brno

Mentoring

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.

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 (2018-2020)
mentoři navázali
spolupráci se 77
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. I přes potíže pandemie se podařilo
spousta práce na tématech svěřenců. Program pokračoval do dubna
roku 2021. Detaily naleznete v Metodice mentoringu zveřejněné např.
na webových stránkách www.srnm.cz nebo v následující výroční zprávě.

Terénní program
Díky projektu je posílena sociální služba o jednoho pracovníka, údaje
jsou zahrnuty v kapitole Sociální služby.
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Šternberk
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Do projektu bylo aktivně zapojeno 35 dětí (děti, mládež, mladí dospělí)
a 20 dospělých osob. Děti a mládež byla do projektu zapojena prostřednictvím volnočasovým aktivit (hudebně taneční kroužek 1x týdně,
sportovní a výtvarný kroužek 2x týdně). Pro komunitu byly realizovány
workshopy, které probíhaly 1x měsíčně (osobní účast se zástupci komunity/online přes platformu Messenger).
Během projektu bylo s jádrovou skupinou pracováno na formaci, sjednocení a posílení sebevědomí méně komunikativních členů komunity
(především žen). Z dlouholeté praxe víme, že nejlépe se k lídrům komunity dostaneme skrze děti, neboť děti jsou nejen u Romů budoucností
a pokladem, který stráží. Jádrovou skupinu tvořily děti a mládež, které

do projektu byly zapojeny realizací volnočasových aktivit (hudebně
taneční kroužek, sportovní a výtvarný kroužek), za pomoci nichž, byly
oslovovány a aktivně zapojeni ostatní členové komunity. Prioritou
v roce 2020 bylo nadále u komunity posilovat sebevědomí a průbojnost.
V době zhoršené koronavirové siatuce prokázala komunita soudržnost
a empatii. Vzájemně si jeden druhému pomáhali, ženy improvizovaně
šily roušky. Bylo pro ně důležité sdílet své obavy.
Po realizaci projektu je více patrnější, že si členové komunity uvědomují
svůj potenciál. Byli zvyklí ve značné míře žádat o pomoc, jen proto, že
v sebe sama nevěří a mají strach, že něco pokazí. Během dvouletého působení projektu jsou schopni usnést se na smysluplném názoru. Uvědomují si sílu komunity a váží si své historie, tradic a zvyků.
Nelehká situace se šířením pandemie COVID-19 měla jednoznačně negativní dopad na očekávané výstupy projektu. Plánovaný jarmark, výstava výtvarných prací a den otevřených dveří nemohly být uskutečněny,
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neboť to situace nedovolovala. Jsme si vědomi toho, že aktivity veřejného charakteru mají pozitivní vliv na veřejné mínění majority k Romům,
proto jsme hledali způsob, který by podobně naplnil svůj účel. Jediným
řešením, které nás napadlo, bylo využít všem dobře známou online
platformu Facebook, díky níž jsme mohli uveřejnit výtvarné práce dětí
a činnost komunitního centra v roce 2020.

Hudebně taneční kroužek - realizován 1x týdně
Náplní kroužku byl nácvik tradičních i moderních romských tanců, probíhala výuka hry na hudební nástroj, poslech a zpěv romských písní. Děti
a mládež kroužek hodnotili pozitivně, ve městě není podobný kroužek

jinými NNO realizován. Vzhledem ke koronavirové situaci byla realizace
kroužku obtížnější, za dodržování hygienických opatření byly děti rozděleny do menších skupinek. V letních měsících kroužek probíhal na venkovním místě.

Sportovní, výtvarný kroužek - realizován 2x týdně
Děti a mládež sympatizují ke kolektivním sportům na hřišti, pěším výletům v přírodě atd. Do těchto aktivit se aktivně zapojují i rodiče, kteří jsou
často součástí jednotlivých družstev a týmů. Aktivní účast dospělých je
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pro děti zábavnější, dochází k utužování kladných vztahů a stmelují kolektiv. Výtvarný kroužek je pro děti odreagováním, mnozí objevují nové
techniky, které jsou jim doposud neznámé, za pomoci zkušeného lektora
vytváří koláže a kreativní malby, které si následně mohou odnést domů.
Vzhledem ke koronavirové situaci byl sportovní kroužek realizován na
veřejných venkovních prostranství (hřiště, parky, les), taktéž výtvarný
kroužek. V zimním období byly děti za dodržení hygienických opatření
rozděleni do menších skupin.

Workshopy pro komunitu - realizováno 1x měsíčně
V rámci besed členové přednášeli své radosti i starosti, kterými prochází.
Vzájemně se podporovali, hledali možná řešení. Komunita se do projektu zapojila aktivně. Vzhledem ke koronavirové situaci byly workshopy
realizovány s vybranými zástupci v menších skupinkách. Zjistili jsme však,
že většina domácností disponuje internetovým připojením, mladá i straší
generace aktivně používá Messenger, bylo tak možné tuto aktivitu uskutečňovat v online prostředí, což se ukázalo jako velmi efektivní. Společně
závěrem roku stanovili priority a cíle na rok 2021.

Mediace vztahů v lokalitě
Na besedách se členy komunity byly diskutovány témata, která jsou pro
komunitu stěžejní. Je stále patrné, že se Romové ve městě cítí znevýhodňováni. V podvědomí komunity je stále vzájemné fyzické napadení dvou
romských klanů. Vzhledem ke koronavirové situaci nebylo dost příležitostí medializovat témata se zástupci města.

Náhradní aktivity z důvodu pandemie:
Na facebookových stránkách je zveřejněn PR výstup o projektu a aktivitách komunitního centra - série fotografií s popiskami o činnosti v roce
2020, dva tradiční recepty romské kuchyně, dva recepty zdravého stravování, výstava výtvarných prací dětí.
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Kultura

poptávky ze strany jiných lidsko-právních médií můžeme soudit, že přínos tištěné verze je reálný. Svým přístupem a udržováním kvalitní obsahové a vizuální úrovně periodika, přitahujeme stále více dobrovolných
dopisovatelů z řad romské a neromské inteligence a studentů.

Romano hangos
Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj
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. 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.

Velmi důležitou funkci novin je funkce vzdělávací a osvětlující často chaotické socio-politické prostředí, v němž Romové žijí a ne vždy se v něm
vyznají. Romové ze sociálně vyloučených lokalit, jak je známo, mají často
laxní přístup k demokratickým institucím, zejména k volbám nebo v tak
nepřehledných obdobích jako je nouzový stav. Jako svobodné médium,
dáváme na svých stránkách možnost vyjádřit se každému, kdo umí a má
co říct a vychováváme své čtenáře k plnění svých občanských povinnosti.
Česko-romská vydání Romano hangos zároveň poskytují možnost dopisovatelům i čtenářům pracovat s tou nejspisovnější romštinou jakou
mohou na mediálním trhu mít. Romano hangos považuji v současné
době za zcela svobodnou liberální tribunu, jejimž smyslem je motivace
mladých lidí k vzdělávání se a udržování v povědomí odborné a široké
veřejnosti informovanosti o Romech, jejich kultuře a problémech.

Projekt splnil plánovaný záměr ve všech aspektech včetně naplnění principu bilinguality. Romano hangos má letos na své palubě opět vynikající
novinářské osobnosti jako je Tomáš Ščuka nebo Roman Horváth, dvojjazyčnou publicistku a basniřku Irenu Eliášovou a vynikajícího publicistického kritika a spisovatele Gejzu Horvátha, Veroniku Kačovou a další.
Můžeme tedy konstatovat, že se týmu RH podařilo do konce letošního
roku i přes veškeré obtíže spojené s koronavirovou krizi vytvořil 22 různě
tematicky zaměřených barevných vydání. V roce 2020 vyšlo 24 čísel
s nákladem 2500 ks. Pro každé médium je těžké posoudit reálný přínos
pro cílovou skupinu. Navíc jako malé české médium nemáme možnost
si objednávat drahé výzkumy čtenosti. Letos jsme spustili pilotní provoz
Romano hangos v sociální síti a máme enormní zpětnou vazbu, prokazatelnou množstvím shlédnutí jednotlivých příspěvků. Také na základě
zpětné vazby našich čtenářů v průběhu koronavirové krize a na základě
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Django - Dominik stage Dominikánské náměstí Brno
C.E.M.A. - Central European Music Agency, s.r.o.
Ve spolupráci s organizátory festivalu Maraton hudby Brno jsme 14.
srpna dramaturgicky a organizačně vypomohli k uspořádání „Dominik
stage“, kvůli lepší orientaci přejmenované Django stage, kde se ukázaly
romské hvězdy, díky našemu příspěvku k této akci jsme udrželi ducha
Django festu i roce, kdy se nepořádal. Akce byla velmi úspěšná. Budeme
se těšit, že spolupráce bude nadále pokračovat i v dalších letech!
I přes děštívé počasí bylo náměstí zcela zaplněno při vystoupení mládé
oblíbené superstar Honzy Bendiga, který rozparádil dav převážně dětských fanoušků hned na začátku odpoledne. Poté, co se počasí uklidnilo,
se našlo velké obecenstvo i pro další hvězdy - Marek Balog a Drahoslav
Bango, Milan Kroka & Live Band a brněnské seskupení New4, které
můžete vidět i ve skvělém představení Gádžové jdou do nebe v Huse na
Provázku.

Kulturní aktivity SRNM Olomouc
Olomoucký kraj, Ministerstvo kultury ČR

Den Romů & Romani Gili Olomouc XIII. ročník
Vzhledem k mimořádným podmínkám, které v roce 2020 zásadně ovlivnily pořádání kulturních akcí v určitých obdobích, jsme využili letního
termínu, kdy jsme uspořádali v době uvolnění opatření jednu velkou
akci, na které jsme shrnuli a připomněli také další plánované kulturní
aktivity roku 2020.
Dne 25.7.2020 se tak uskutečnil festival Romani Gili a Mezinárodní den
Romů (který se slaví 8.4., což byla doba, kdy se nemohlo scházet) a také
se zde odehrál nultý ročník pěvecké soutěže.
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Slavilo se ve venkovním areálu taneční školy Lola, Sudova 5 Olomouc –
Nový svět. Přichystaná byla také tzv. mokrá varianta vevnitř, ale naštěstí
bylo krásné počasí.
7 kapel se staralo o muziku v rytmu čardášů i v latinském rytmu.
Děti malé, větší i mládež tancovaly maďarské, slovenské čardáše (Charita Olomouc, Kereka, SRNM Olomouc - celkem 65 tanečníků). Tanečníci
z Moravskoslezského kraje nemohli dorazit, měli lokální uzávěru.
Na akci se dodatečně připomenula historie a tradice Romů a výstava ke
Dni Romů - krásné fotografie z romské historie si všichni s radostí prohlédli.
Nově na akci proběhla také soutěž zpěváčků 7-10 let: dívenka Leonka 8,
Erik 10, Lionel 7. Velký potlesk je provázel, bylo těžké zvolit pořadí, nakonec obecenstvo rozhodlo dát 3 x 1. místo. Každý dostal diplom, pohár,
bonboniéru a stavebnici.
Akce byla v krásné přírodě, počasí nám přálo, ochutnávaly se tradiční
romské halušky s masem, paprikami, rajčaty, opékaná uzenina, kuřecí
řízky. Romská kuchyně je podobná zejména slovenské a maďarské, Romové žijící v ČR odtud pocházejí a tradice si drží stále.
Zpívaly se společně krásné tklivé písně, tančil čardáš a mohu potvrdit –
mimořádně se akce podařila, bylo horké počasí, k večeru už tancovali
staří i mládež, návštěvníci děkovali za pěkné bavení a také že SRNM se
stará, aby tradice nevymřely.
Budu upřímná – nečekala jsem starší návštěvníky kvůli COVIDU, ale přišli
100, dále mládež 100, je pěkné, že mladí mají zájem o romský jazyk
a kulturu. Své děti přišli podpořit rodiče, babičky, mládež, hosté: Byla
zde ta správná atmosféra.
Na místě jsme dostali poděkování za 13. ročník Románi Gíli a doufají, že
v roce 2021 se opět přijedou pobavit na akci.
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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.
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!
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Finanční výkazy

Výdaje

Příj my
Ministerstvo kultury
MPSV

Romano Hangos

1 046 450

Kultura Olomouc

45 000

Covid C

165 838

Covid E

20 611

Úřad vlády - RVZRK

Aktivizace rom.komunity ve Šternberku

ESF

Mentoring v rodinách

MŠMT

Řemesla nás baví

269 792

Romština dětem

139 115

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

425 752
2 098 235

Terénní programy- státní

1 022 500

Terénní programy- kraj

83 300

Voločasové aktivity a kultura

25 000

Sociální služby - státní prostředky

1 462 500

Kulturní aktivity

15 000

KC Olomouc a Pěnčín

12 549

Město Brno

Sociální služby

118 000

Město Hodonín

Tábor Hodonín

8 400

Volnočasové aktivity
Město Olomouc

15 000

Sociální služby

120 000

KC Olomouc 2020

21 995

Doučování

8 063

Úřady práce

Aktivní politika zaměstnanosti

335678

Příspěvky soc. odborů

Letní tábory (Hodonín)

34 000

Předplatné, inzerce

Romano hangos

16 670

Vlastní příjmy

Poskytnuté služby, vybrané vstupné

Dary soukromé

Dary soukromých osob

373 149
70 236

PŘÍJMY CELKEM

7 952 833

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

Brno

Olomouc

Šternberk

Hodonín

Rýmařov

Pěnčín

CELKEM

Spotřební náklady celkem

68 322

84 934

185 928

65 877

0

0

405 061

Spotřeba materiálu

14 408

57 456

12 732

54 455

0

0

139 051

Nákup DHM

15 650

27 478

4 000

0

0

0

47 128

38 264

0

169 196

11 422

0

0

218 882

1 721 151

248 779

25 248

156 930

-16 646

0

2 135 462

Spotřeba energie
Služby celkem
Cestovné

754

35 938

7 051

11 306

0

0

55 049

Spoje

51 619

19 213

14 283

16 590

0

0

101 705

Nájmy

278 060

118 000

0

105 840

-16 646

0

485 254

0

0

0

3 614

0

0

3 614

Vstupné na kult. a sport.
akce

0

2 950

0

4 460

0

0

7 410

Ubytov, stravné - tábory

0

17 133

0

15 120

0

0

32 253

Propagace

0

7 994

0

0

0

0

7 994

Autodoprava

Školení

7 920

13 100

0

0

0

0

21 020

Hudební produkce

105 500

27 332

0

0

0

0

132 832

Redakční práce - noviny RH

452 510

0

0

0

0

0

452 510

Výrobní nákl.- noviny RH

403 879

0

0

0

0

0

403 879

Distribuční nákl.- noviny RH

297 289

0

0

0

0

0

297 289

27 240

0

0

0

0

0

27 240

Ekonomické služby
Ostatní služby

96 380

7 119

3 914

0

0

0

107 413

Osobní náklady celkem

2 982 209

1 230 993

532 314

476 727

0

70 150

5 292 393

Mzdové náklady

2 181 928

842 405

298 297

298 558

0

0

3 621 188

753 609

283 718

102 727

108 019

0

0

1 248 073

Zákonné pojištění
Dohody o provedení práce

46 672

104 870

131 290

70 150

0

70 150

423 132

Daně a poplatky

7 342

0

4 412

99

0

0

11 853

Ostatní daně a poplatky

1 185

0

1 998

99

0

0

3 282

Pojištění

6 157

0

2 414

0

0

0

8 571

4 779 024

1 564 706

747 902

699 633

-16 646

70 150

7 844 769
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Rozvaha k 31.12.2020, v tis. Kč
Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny.
AKTIVA

Číslo
řádku

Stav k
prvnímu dni
účetního
období

Stav k
posled.
dni
účetního
období

PASIVA

A.

Číslo
řádku

Vlastní zdroje celkem

Stav k
prvnímu dni
účetního
období

Stav k
posled. dni
účetního
období

Součet ř. 87
+ 91

86

-257

108

A. Dlouhodobý majetek celkem

Součet ř.
2+10+21+29

1

0

0

I. Jmění celkem

87

0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Součet ř. 3
až 9

2

0

0

Součet ř. 88
až 90

II. Výsledek hospodaření celkem

91

-257

108

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet ř. 11
až 20

10

508

527

Součet ř. 92
až 94

92

-257

108

14

508

527

95

2 790

2 334

96

612

355

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

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

612

355

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet ř. 30
až 40

29

-508

-527

II. Dlouhodobé závazky celkem

Součet ř. 99
až 105

98

0

0

34

-508

-527

III. Krátkodobé závazky celkem

Součet ř. 107
až 129

106

1186

1239

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem

Součet ř.
42+52+72+81

41

2 533

2 442

I. Zásoby celkem

Součet ř. 43
až 51

42

0

0

Součet ř. 53
až 71

52

II. Pohledávky celkem

439

421

1. Rezervy

1. Dodavatelé

107

74

103

3. Přijaté zálohy

109

100

114

4. Ostatní závazky

110

13

5

5. Zaměstnanci

111

373

289

113

161

160

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

1. Odběratelé

53

2

1

115

95

136

5. Ostatní pohledávky

57

220

215

10. Daň z přidané hodnoty

116

-47

-47

17. Jiné pohledávky

69

217

205

11. Ostatní daně a poplatky

117

-1

-1

72

2 086

2 020

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

6

98

1. Pokladna

73

24

27

15. Závazky k účastníkům sdružení

121

30

30

3. Účty v bankách

75

2 063

1 993

17. Jiné závazky

123

376

347

8. Peníze na cestě

80

-1

0

81

8

1

83

8

1

85

2 533

2 442

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

IV. Jiná aktiva celkem

Součet ř. 73
až 80

Součet ř. 82
až 84

2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

ř. 1+41

Základní údaje

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

9. Ostatní přímé daně

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

5

130

992

740

132

992

740

134

2 533

2 442
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Výkaz zisků a ztrát
Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny.
Číslo řádku
A.
I.

Náklady

1

Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie

II.

Služby celkem
5. Opravy a udržování

III.

IV.

Číslo řádku
Stav k rozvahovému dni
Hlavní Hospodářčinnost ská činnost

Výnosy

44

Hlavní
činnost

Hospodářská činnost

Celkem

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

124

240

364

2

299

83

382

2. Tržby z prodeje služeb

47

124

218

342

3

180

6

186

3. Tržby za prodané zboží

48

0

22

22

0

0

4

119

77

196

7

2 130

28

2 158

8

0

0

0

9

48

7

55

8. Ostatní služby

11

2 082

21

2 103

Osobní náklady celkem

12

5 289

4

5 293

9. Mzdové náklady

13

4 041

4

4 045

10. Zákonné sociální pojištění

14

1 224

0

1 224

11. Ostatní sociální pojištění

15

10

0

10

13. Ostatní sociální náklady

17

14

0

14

Daně a poplatky celkem

18

7

5

10

15. Daň z nemovitostí

20

0

2

2

16. Ostatní daně a poplatky

21

7

3

10

V.

Ostatní náklady celkem

22

0

0

0

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem

31

0

0

0

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

38

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů celkem

Základní údaje

B.

Celkem

6. Cestovné

Náklady celkem

Stav k rozvahovému dni

41

0

0

0

43

7 701

916

8 617

Kontakty

Sociální služby

Komunitní centra

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem

49

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

84

0

84

15. Úroky

63

5

0

5

18. Jiné ostatní výnosy

66

79

0

79

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem

67

0

0

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

75

34

13

47

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

34

0

34

VII.

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

0

13

13

Provozní dotace celkem

79

7 459

-1

7 458

29. Provozní dotace

80

7 459

-1

7 458

81

7 701

252

7 953

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

-24

132

108

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

-24

132

108

Kultura

Podpora

Finanční výkazy
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