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Úvodní slovo 
Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre 
Morava dlouhodobě fungujícím romským spolkem, který 
v roce 2017 oslavil 26 let své činnosti.

SRNM byl založena původně jako nevládní organizace s cílem a ambi-
cí, aby v místech, kde pracuje, byla partnerem, zastupujícím nejširší 
romskou populaci v místních radnicích, později regionech, nejčastěji 
tedy v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Bylo od počátku jasné, že 
Romové takové zastoupení potřebují. Taky se měla stát laickým prvkem 
pro zakládání Muzea romské kultury. Těchto cílů bylo dosaženo, proto 
se charakter činnosti organizace postupně změnil na práci, která je dále 
dokumentována.

Jedná se především o sociální a komunitní práci v lokalitách, ve kterých 
v současné době máme pobočky, což je Olomouc, Rýmařov, Hodonín 
a Brno. Na olomoucku práce přesahuje do mnoha přilehlých obcí, zejmé-
na Pěnčína. Snažíme se o obnovu komunitního centra ve Šternberku. 

SRNM založil ing. Karel Holomek, který jej nejen ideolo-
gicky vedl až do loňského roku. V září 2017 jsme společně 
objeli pobočky na poslední služební cestě a vyřídili několik 
záležitostí. Poté pan Holomek náhle onemocněl, což nás 
všechny velmi zasáhlo, nicméně svou práci jsme nevzdali 
a svolali radu a ze svých řad zvolili novým předsedou Bc. 
Martina Daňhela. 

Společně s novým předsedou pokračujeme ve vedení 
organizace v trase, kterou před lety vytyčil ing. Holomek 
a kterou je organizace, která zastřešuje jednotlivé poboč-

ky na Moravě, kde chceme v místech s vyšší koncentrací 
Romů ohrožených sociálním vyloučením pracovat na jejich 
důstojném začlenění do majoritní společnosti za současné-
ho uchování romské identity. 

Těchto cílů bychom nikdy nemohli dosahovat bez dlouhodobé podpory 
ze stran měst, krajů a ministerstev, které naši práci víceméně pravidelně 
financují. Situace grantů a dotací se za léta naší práce vyvíjí, a můžeme 
říct, že správným směrem. Dotace jsou přísnější, ale i spravedlivější. 
V naší práci se to odráží zejména tak, že je navýšena administrativní 
zátěž na pracovníky. Snažíme se však přesto udržet co nejvíce zaměst-
naných Romů samotných, kteří se sami snaží o zlepšení poměrů ve své 
lokalitě. Máme stabilní tým těchto zaměstnanců, kteří procházejí prů-
běžnými školeními a jsou profesionály na svém místě, i další pracovníky, 
kterým poskytujeme možnost zapojit se do našich projektů a programů. 
Také jim všem chceme na tomto místě poděkovat a popřát mnoho ener-
gie do dalších let.

Bc. Jana Vejplachová, Bc. Martin Daňhel, DiS.
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Kontakty

Brno
Bratislavská 65a
60200 Brno

Vedení:
tel.:  545 246 673, 777 009 074
e-mail:  srnm@srnm.cz

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

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

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků TP v kanceláři:
Pondělí  10:00-16:00 (12:30-13:00 polední pauza)
Čtvrtek  10:00-16:00 (12:30-13:00 polední pauza)

Hodonín
2017: Měšťanská 59
2018: Národní třída 13
69501 Hodonín

tel.:  518 325 766
e-mail:  hodonin.srnm@seznam.cz, hodonin@srnm.cz

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

Olomouc
Pavlovická 27A 
77000 Olomouc

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

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

Rýmařov
Žižkova 29 
79501 Rýmařov

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

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků v komunitním centru:
Pondělí  13:00-16:00 
Úterý 13:00-16:00
Středa 13:00-16:00
Čtvrtek 13:00-16:00
Pátek 13:00-16:00
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Organizační struktura 
Cit. Stanov, znění platné od 13.10.2017:

„Nejvyšším orgánem spolku je Rada, která je složená z regionálních ve-
doucích, kteří jsou vybíráni na shromážděních členů organizací v místech 
jejich působení a to na základě konsenzu všech členů místní organizace, 
případně z dalších osob schválených Radou. 

Statutární orgán spolku je kolektivní, jeho členy jsou statutární zástupci 

a) předseda spolku 

b) výkonný ředitel. 

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

Členové rady v roce 2017

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

Statutární zástupci:
Do 12.10.2017:

Předseda spolku, statutár:  Ing. Karel Holomek

Výkonná ředitelka, zplnomocněná: Bc. Jana Vejplachová
Od 13.10.2017:

Předseda:  Bc. Martin Daňhel

Výkonná ředitelka: Bc. Jana Vejplachová

zaměstnaci a spolupracovníci 2017

brno

Vedení projektů: Bc. Jana Vejplachová

Ekonomka:  Ing. Zuzana Holomková

Administrativa:  Monika Přibylová

Sociální služby:  Bc. Kateřina Pažoutová, Irena Gažiová

Romano hangos:  Mgr. Sabir Agalarov (šéfredaktor); Ing. Karel Holo-
mek, Jan Horváth, Gejza Horváth (redaktoři); Martina Vyziblová (korek-
tury)

hodonín 

Sociální služby:  Hana Vašková

Komunitní centrum:  Julia Vašková, Jitka Poláková, Eva Vašková,  Nasťa 
Rechová

olomouc 

Sociální služby:  Jiřina Somsiová, Jiří Somsi, Lukáš Ščuka, Martin 
Daňhel, Olga Ščuková

Komunitní centrum:  Jiřina Somsiová, Olga Ščuková, Petr Ščuka ml., 
Zdenka Mižikárová, Peter Ščuka, Nikola Šebková, Soňa Vaverková, Eva 
Balcárková, Pavlína Hauerová, Jiří Somsi ml., Martin Daňhel, Barbota 
Hudáková, Adriana Tothová, Zuzana Balážová

rýmařov 

Komunitní centrum:  Martin Daňhel, Milan Daňhel, Veronika Mirgová, 
Marie Kaskovová, Lucie Bílá, Ilona, Turtáková, Vendula Badurová
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Sociální služby

Terénní programy
Jihomoravský kraj a Statutární město Brno, Olomoucký 
kraj a Statutární město Olomouc

Poslání služby Terénní programy: 

Poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, případně 
předcházet sociálnímu vyloučení 

Cíle služby Terénní programy:

Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením nabízí-
me pomoc a poradenství v oblastech:
• bydlení 
• zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání
• oddlužení
• orientace ve vlastních právech a povinnostech

Cílová skupina: 

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
osoby ohrožené diskriminací, osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spja-
té s některými z těchto faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problé-
my, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí 
(problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž neumí tyto 
nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami.

Do cílové skupiny nespadají:
• Děti do 15 let věku (jejich problémy může řešit zástupce)
• Mentálně postižení lidé
• Smyslově postižení, se kterými není pracovník schopen komunikovat
• Těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
• Lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby využít v období intoxikace

Zásady poskytování služeb:                             

• vedení klienta k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní život

• bezplatnost sociální služby  (s výjimkou fakultativních činností)
• profesionální přístup sociálních pracovníků ke klientům 
• důvěrnost sdělených informací 
• respekt k rozhodnutím klienta (jak bude řešit svůj problém, jak dlouho bude využívat sociál-

ní službu, do jaké míry potřebuje podporu a vedení)

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

lokality: Hodonín, Brno, Olomouc
Malá část klientů je i z přilehlých obcí, kde vlastní službu nemají a obrátí se na nás (pří-
kladem je obec Pěnčín na Olomoucku). 

ORP Počet úvazků Počet klientů Počet hodin přímé práce
Brno 1,04 204 1090
Hodonín 1,02 50 1167
Olomouc 1,5 66 1908
Celkem 3,56

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

co se nejčastěji řešilo:

Nad všemi druhy zakázek převyšovaly potřeby spjaté s bydlením. Ať už vyhledávání 
bytů od soukromníků, žádosti o byty městské nebo nouzová řešení formou ubytoven. 
Druhým nejčastějším problémem klientu, byla pomoc s orientací v sociálním systému. 
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Oblasti zakázek terénních programů 2017
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc 

Veřejný závazek:

Poslání služby NZDM:

• Pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a pomocí metod sociální práce snižovat 
míru sociálního vyloučení dětí a mládeže.
• Poskytnout bezpečné místo pro děti a mládež, kde mohou trávit svůj volný čas a roz-
víjet vlastní osobnost.

Cíle a cílová skupina:

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

Zásady poskytování služby:

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

Centrum bylo otevřeno na adrese Pavlovická 27A v Olomouci každý 
všední den od 13 do 19 hodin, vyjma dnů strávených s dětmi na tábo-
rech, některé dny se aktivity zařízení odehrávaly venku na hřišti. 

Celkem se do NZDM v roce 2017 dostavilo 50 uživatelů (31 Olomouc + 
19 Pěnčín). Míra práce byla s každým individuální, byly jim také doporu-
čeny vhodné aktivity mimo sociální služby, které je možné u nás navště-
vovat i sledovány v rámci jejich situace.

Bylo uskutečňováno individuální poradenství i skupinové aktivity. Nejčas-
těji byla s dětmi řešena škola a rodina. Nejčastější skupinovou aktivitou 
byly sportovní aktivity, následované výtvarnými a rukodělnými aktivi-
tami. Ke sportu se přidá nejvíce dětí, které třeba zatím nemají vztah ke 
škole, jako děti, které k nám chodí pravidelně, ale je to pro ně blízká 
činnost.

Projekt byl realizován dle plánu, probíhaly pravidelné volnočasové, 
výchovné a vzdělávací aktivity v komunitním centru SRNM. Služba byla 
poskytována ambulantně, děti do služby docházejí, buď do komunitního 
centra, kde mají zázemí pro hry a aktivní odpočinek a nebo na blízkém 
hřišti, kde si mohly zasportovat. Děti mohou do centra přijít a rozhod-
nout se, zda a jaké skupinové aktivity se chtějí účastnit, pracovníci jsou 
jim k dispozici i pro řešení individuálních problémů a nesnází, které je 
trápí.
Další doplňkové aktivity podpořené z dalších zdrojů jsou v další kapitolách „Komunitní centra“ a „Kultura“.
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Komunitní centra

Olomouc a Pěnčín
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Minister-
stvo vnitra

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

pravidelné aktivity 2017

- Hudební kroužek: malá kapela: bicí, kytara, klávesy, 2x zpěv

- Vaření: příprava jídel, zdravá jídla, sestavování menu, rozpočet 
domácnosti, prostřeno, tématicky – vánoční cukroví, letní saláty

- Výtvarný kroužek: pro nejmladší děti do 10 let

- Letní tábory: viz níže

- Víkendové akce: podzimní odpočinkové a motivační akce pro děti 
navštěvující centrum

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro minimálně 40 dětí, které 
budou díky projektu mít zabezpečenu náplň volného času, neboť nema-
jí možnost trávit svůj volný čas jinde a jinak. Tento cíl se nám podařilo 
naplnit, během roku 2017 navštěvovalo akce komunitního centra SRNM 
celkem 50 dětí.

Všech stanovených indikátorů se nám podařilo dosáhnout (pravidelné 
aktivity pro 50 dětí, nezhoršení prospěchu, nezvýšení počtu patologic-
kých jevů v lokalitě)

jednorázové aktivity 2017

- Den dětí, Mikuláš

- Letní tábor 2 turnusy (10.7-16.7.2017 a 14.8.-20.8.2017)

- Víkendové pobyty (6.-8.10. a 16.-18.11.)

- Výlety Ostrava, Praha

- Výlety do bazénu (převážně akvapark Koupelky, kde děti mohou 
strávit celý den aktivním sportováním u vody za nízké vstupné)

- Výlety do kina (za dobré chování, těm , kteří mají dobrou účast 
na pravidelných aktivitách - i mimo tento projekt, za úspěchy ve škole)

Tábory

Díky podpoře MMOl proběhl tábor v termínech 10.7-16.7.2017 a 14.8.-
20.8.2017. Tábor se konal v Pohořanech, jak je již tradicí. Cílovou sku-
pinou byly děti a mládež ze sociálně slabých rodin. Celkem se tábora 
zúčastnilo 30 dětí. 

Díky realizovanému táboru přišly na jiné myšlenky, našly nové kamarády, 
měly pravidelnou stravu, ale především se odtrhly od domácích prací, 
osamostatnily se, poznaly novou přírodu a došlo k včasné prevenci pri-
márních patologických jevů. 

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

Dále byl pro děti připraven pestrý program sportovních, výtvarných a vě-
domostních soutěží, také se tancovalo, děti se připravovaly na festival 
Romani Gili. V průběhu tábora se konal výlet do ZOO Olomouc a závěru 
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týdne děti navštívily plavecký bazén. 

S dětmi se pracovalo buď v jedné skupině nebo několika menších skupin-
kách. Dětem byly zadány činnosti úměrné jejich věku a tělesným dispo-
zicím s důrazem na prvky komunikace, spolupráce a vzájemné tolerance, 
ale i soutěživosti. Tábor zajišťovaly 3 asistentky pedagogiky, kmenový 
pracovníci TP, vedoucí, zdravotnice, kuchař.

Velmi rády děti také malují ať s barvami, či pastelkami, hodně se malova-
lo i v přírodě na karton.

Česká policie nám zajistila na půl dne program. Ten byl zaměřen n sou-
těž-srovnání nábojů na čas, chytání zlodějů na udici, skládačky, oblékání 
do bojových výzbrojí. Policie má každoročně velký úspěch.

Doučování

Kromě doučování skupinového poskytujeme i intenzivní doučování 
individuální. Doučování probíhalo 3x týdně, doučovali 3 externisté na 
dohodu (VŠ). 

Nejdůležitější co se nám podařilo ne jen za rok 2017, ale za celkové pů-
sobení v této oblasti:

Nemusíme děti do doučování nutit, vidí u svých kamarádů úspěchy 
a sami chtějí dosahovat lepších výsledků, sami se na doučování hlásí 
a snaží se v něm uspět. To je i základem dobrého vztahu, který máme 
s našimi doučovateli, v roce 2017 jsme nezaznamenali problémy, že by 
někdo chtěl přestat doučovat.

Nejvíce se v roce 2017 soustředilo doučování na přípravu na střední ško-
ly, přípravu na přijímačky. V roce 2017 máme mezi dětmi navštěvujícími 
komunitní centrum 7 nových středoškoláků. 

Vhodným motivačním prvkem pro doučování byl také projekt MŠMT, 
který se zabýval kariérním poradenstvím zábavnou formou u dětí, které 
si pak vytvořily vlastní cíle, na kterých se snaží pracovat a díky tomu mají 
další reálný důvod, proč pokračovat v úspěšném studiu, nerezignovat na 
vzdělání jak bohužel často vidí u svých rodičů apod. 

Pevně věříme, že se správnou pomocí a dlouhodobým působením se 
nám podaří u většiny dětí překonat nástrahy sociálního vyloučení a po-
sunout je dále.
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Hodonín
Město Hodonín, Jihomoravský kraj

V komunitním centru v Hodoníně se odehrávaly aktivity určené přede-
vším dětem a mládeži ze sociálně vyloučeného prostředí z města Hodo-
nín, zejména příslušníkům romské menšiny. 

V roce 2017 se jednalo o tyto aktivity:

a) Víkendový pobyt pro matky s dětmi Lačhi daj-dobrá matka

b) Letní tábor pro děti a mládež

c) Celoroční činnost fotbalového klubu pro chlapce

d) Zvyšování kompetencí k nalezení zaměstnání a kariérní poradenství

e) Prezentace romské kuchyně 

Jednotlivé průběžné aktivity doplnily jednorázové akce, v místě již tradič-
ní a oblíbené a těmi bylo pálení čarodějnic a mikulášská besídka.

Lačhi daj - Dobrá matka

Projekt podporovaný městem Hodonín a Krajským úřadem Jihomorav-
ského kraje jsme v roce 2017 zrealizovali již po páté, a to v termínu od 
23. do 26. června 2017. 

I když jsme byli nuceni z nedostatku finančních prostředků ze dvou ví-
kendových pobytů udělat pouze  jeden prodloužený čtyřdenní, můžeme 
zpětně konstatovat, že jsme projekt zrealizovali opět úspěšně. Bohužel 
i v tomto roce jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět všem zájem-
kyním o víkendový pobyt. Maminky, které se zúčastnily pobytů v přede-
šlých letech, jsme museli odmítnout.

Víkendového pobytu na TZ ve Vřesovicích  se zúčastnilo 10 maminek, 
15 dětí a 5 zaměstnanců naší organizace, kteří celý projekt zajišťovali 
(program pro děti i dospělé a dále pitný režim a stravu pro všechny 5x 
denně).

Stejně jako v minulých letech jsme i do letošního programu zařadili od-
borné přednášky. Tématem přednášek byla hyperaktivita dětí a poruchy 
s ní spojené. Přednášet, ale také poradit, přišla Mgr. Naděžda Vašková, 
speciální pedagožka, která vyučuje na Základní Speciální škole v Hodo-
níně a s poruchami spojenými s hyperaktivitou se podrobně zabývá. 
Paní učitelka vedla přednášku na toto téma i v loňském roce. Pro velký 
zájem maminek jsme přednášku s tímto tématem zařadili i do letošního 
programu. Přednáška na toto téma maminky velmi zajímala a i letos 
se dozvěděly spoustu důležitých informací. Nejvíce dotazů směřovaly 
maminky do praktického denního života - jak se k dětem chovat v urči-
tých vypjatých situacích a jak řešit konkrétní problémy. V čase přednáš-
ky a bohaté diskuse, se o děti starali zaměstnanci, kteří dětem zajistili 
zábavný program.

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

Maminkám i dětem se víkendový pobyt velmi líbil, o čemž svědčí i zájem 
zúčastnit se víkendových pobytů i v dalších letech.



Základní údaje      Kontakty      Sociální služby      KOMUnitní centra      Kultura      Podpora      Finanční výkazy                      o.p.s.    11klikni n
a

kapitolu

Letní tábor

Termín konání: 23.8. 2017 - 29.8. 2017 

Letního tábora se zúčastnilo celkem 15 dětí z Hodonína.

Počasí nám přálo dostatečně, takže děti si užily především koupání, hou-
baření, opékání špekáčků a večerních vycházek po okolí. Nechybělo ani 
zdravé sportovní soupeření. Tábor jako tradičně zakončili noční stezkou 
odvahy. 

Děti zde získaly nejen nové zážitky, ale i se naučily být samostatnější, 
zodpovídat sami za svoje věci, pracovat v týmu, improvizovat, a pře-
devším si odpočinuly od městského prostředí, ve kterém jsou celý rok. 
Opět jelo několik nových dětí, které jsme tak motivovali i k dalším účas-
tem na akcích pořádaných pobočkou SRNM Hodonín celoročně.

Fotbalový klub

Již třetí sezonu hrají mladší žáci soutěžně kopanou. V roce 2017 se v žeb-
říčku umístili na hezkém 5. místě. Od jara do podzimu chlapci trénují 
pravidelně 2X v týdnu - úterý a čtvrtek - na hřišti FC Nesyt. Zápasy tzv. 
mistráky se hrají téměř pravidelně o víkendech. Vždy jeden víkend zápas 
na hřišti protihráčů a jeden víkend na domácím hřišti. Zimní příprava 
žáků probíhá v tělocvičně.  Aby hráči nevyšli z kondice, hrají halovou 
ligu mladších žáků. Zápasy halové ligy se hrají vždy dva víkendy v měsíci. 
Protihráče si kapitán mužstva vybírá losem. Chlapci jsou velmi šikovní 
a kopaná je opravdu baví. Na tým jsme velmi pyšní.

Prezentace romské kuchyně 

Dne 21.5. jsme se zúčastnili přehlídky hud-
by, tance a tradičních jídel na Dni národ-
nostních menšin Jihomoravského kraje v 
Brně.  

Naše kuchařky uvařily na tuto kulturně-gur-
mánskou akci pod značkou Lačho chaviben 
(dobrou chuť) tradiční romské speciality, 
celkem 400 ochutnávkových porcí. Na výběr bylo tradiční závin šinga, 
masové zelí ármin, placky marikle a závitky holubki. Největší úspěch měl 
sladký závin šinga, jelikož na akci bylo hodně dětí. Maminky si chodily 
pro recepty a my jsme byli nachystaní, měli jsme je vytištěné. 

30.4. pálení čarodějnic 

I letos jsme  už po 10. připravovali program pro děti na pálení čaroděj-
nic. Akce se konala v areálu FC Nesyt.   Odpoledne si děti užily spoustu 
zábavy při přátelském fotbalovém utkání proti mužům. Ve večerních 
hodinách byl společnými silami zapálený oheň a opékaly se špekáčky. Sa-
mozřejmě nechyběla soutěž o nejkrásnější čarodějnici a čaroděje. Všech-
ny děti byly odměněny sladkostmi a drobnými pomůckami do školy. Akce 
byla ukončena ve 22:00 hod. 
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turistický kroužek

V turistickém kroužku se snažíme především vyplnit volný čas dětí. Na 
celodenní výlety do okolí vyrážíme během školního roku nejvíce o víken-
dech. V období prázdnin (děti je tráví doma) jezdíme s dětma do blízké-
ho okolí se koupat v přírodním koupališti. V pozdních odpoledních vypl-
ňujeme volný čas dětí různými sportovními aktivitami, tyto realizujeme 
hlavně v areálu FC Nesyt, kde jsou k těmto aktivitám vytvořeny dobré 
podmínky. V podzimních měsících, kdy nám počasí nedovoluje trávit to-
lik času venku, chodíme sbírat šišky a různé okrasné plody a v komunit-
ním centru vyrábíme adventní věnce a vánoční svícny. V předvánočním 
čase pečme v centru pravidelně perníčky a připravujeme pro děti již tra-
diční mikulášskou, kde nechybí ani Mikuláš s čerty a krásným andělem. 
Těsně před vánocemi sušíme v centru staré pečivo, které navlékáme na 
provázky. Na Štěpána chodíme s dětmi za doprovodu hajného pana Sle-
záka do lesa věšet tvrdé pečivo zvířátkům ke krmelci do Očovského lesa.

Rýmařov
Moravskoslezský kraj, Město Rýmařov

Moravskoslezský kraj v roce 2017 podpořil tři projekty v rýmařovské 
pobočce. První dva se zaměřovaly na poskytování pravidelných aktivit 
v komunitním centru, třetí pak byl zaměřen na oslavy Meznárodního dne 
Romů a Romského festivalu, tyto jsou popsány v kapitole Kultura. Město 
Rýmařov také podpořilo aktivity pro děti i kulturní aktivity.

Volnočasové aktivity SRNM Rýmařov

Cílem předkládaného projektu bylo podpořit a rozšířit volnočasové ak-
tivity realizované v komunitním centrum pro děti a mládež v Rýmařově. 
Cílovou skupinou projektu byly rodiny s dětmi do 15 let a mládež do 26 
let. Díky realizovanému projektu tak bylo podpořeno celkem 55 účastní-
ků. Velkým úspěchem pro nás bylo zavítání dětí z majoritní společnosti, 
které se rovněž do projektu zapojily a vznikla tak nová přátelství mezi 
dětmi. 

V rámci projektu byly uspořádány jednorázové aktivity pro cílovou 
skupinu, jednalo se o 23 jednodenních výletů a 1 vícedenní (víkendový 
pobyt). Děti a mládež tak navštívili například Aquacentrum v Rýmařově, 
plavecký bazén v Bruntále, Kino v Opavě, dále se konal turistický výlet 
do Harachova u Rýmařova, či loučení prázdnin, turnaj v nohejbalu, nebo 
mikulášská besídka. Zájem o jednodenní výlety byl velký. Důraz byl kla-
den na to, aby se děti prostřídaly a aby každý uživatel navštívil alespoň 
1 pořádanou akci.

Dále byl realizován sportovní a výtvarný kroužek. Oba kroužky byly pro-
vozovány jedenkrát týdně zkušeným lektorem. Děti v rámci sportovního 
kroužku měly možnost využít multifukční hřiště v Rýmařově, na kterém 
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hrály volejbal, házenou, fotbal nebo vybíjenou. Díky sportovnímu krouž-
ku vznikla parta dospívající mládeže, která své zalíbení našla v nohejbalu. 
Uspořádali jsme proto ve spolupráci s olomouckou pobočkou turnaj, kte-
rý se konal na veřejném hřišti nedaleko komunitního centra. Sportovní 
soutěže (běh na 50m, skok do dálky, skok přes lano, vybíjená, vyvoláva-
ná) byly lákadlem pro získání bodů, které děti mohly proměnit za zajíma-
vé odměny v podobě cukrovinek nebo školních pomůcek.

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

Statistické údaje realizovaného projektu:

• 55  zapojených dětí do projektu 
• 242 účastí za rok průměrné návštěvnosti komunitního centra  
• 3 noví uživatelé
• 23 jednorázových aktivit 
• 1 víkendový pobyt v Beskydech

Kvalitativní dopad projektu byl 
zřejmý. Děti a mládež si mezi 
sebou předávají informace 
o dění v komunitním centru, 
což vyvolává pozitivní ohlas 
u druhých dětí. Projekt naplnil 
svá kritéria, rodiči i uživateli 
samotnými byl hodnocen 
pozitivně, zvláště byly vy-
zvednuty jednorázové aktivity 
a bezplatné kroužky.

Celoroční činnost

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

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

Volnočasové aktivity pořádané v komunitním centru přispívají k prevenci 
sociálně patologických jevů, děti jsou navyklé tyto aktivity navštěvovat. 
Komunitní centrum je pro ně místem setkání nejen s ostatními vrstevní-
ky, ale i s rodinnými příslušníky. Členové komunity se aktivně podílejí na 
programu, pomáhají zkušeným lektorům. 
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Díky podpořenému projektu byly realizovány tyto volnočasové aktivity: 

• taneční kroužek, 
• výtvarný kroužek, 
• hry pro nejmenší, 
• samostatná práce na PC, 
• stolní a sportovní hry, 
• společná setkání komunity v místě, kde mohou vyslovit svá přání 

a změny, které by chtěli ve městě dosáhnout. 
Společně s pracovníky realizovaného projektu mohou tyto změny před-
kládat v rámci komunitního plánování nebo přímo zastupitelstvu města. 
V neposlední řadě zde členové komunity měli přístup na internet, kde se 
zdokonalovali v základech práce na počítači, nebo si vyhledávali zaměst-
nání.

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

Fotbalový turnaj
Jihomoravský kraj

Dne 15.7.2017 se v sobotu v odpoledních hodinách uskutečnil fotbalový 
turnaj na hřišti Hvězdička. Turnaj nesl název Memoriál Jana Muchy na 
počest místně známého sportovce a fotbalisty, otce organizátora Josefa 
Muchy, který přivedl mnoho dětí z vyloučené lokality ke sportu.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohu-
mila Šimka.

Turnaje se zúčastnilo celkem 12 mužstev. 1. místo obsadil tým „Maďaři“ 
z Brna, druhé místo tým z Třebíče a 3. místo domácí tým sestavený pořa-
datelem J. Muchou „Brno“.

Společně s diváky se zúčastnilo i přes ne příliš vyvedené počasí kolem 
stovky osob, dětí, mládeže i dospělých. Sportovní utkání je pro ně pří-
jemným zpestřením monotónního života ve vyloučené lokalitě a dobrým 
příkladem, jak trávit volný čas. 

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

Na akci předem zval přiložený plakátek, ve kterém jsme uvedli také in-
formace o financování turnaje Jihomoravským krajem, za které jménem 
pana Muchy děkujeme.
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Jak to funguje?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V komunitních centrech SRNM 
v Olomouci, Rýmařově a Hodoníně 
probíhal v roce 2017 projekt „Jak to 
funguje?“ podpořený zejména Mini-
sterstvem školství, mládeže a tělový-
chovy. Projektu se účastnilo 54 dětí 
od 6 do 19 let ze sociálně vylouče-

ných rodin, které se podívaly na zajímavá místa ve svém okolí (autodílna, 
zpracování potravin, výroba žaluzií, výroba papíru, výcvik policejních 
psů…) i na vzdálenějších místech (Parlament, ZOO, farma, čistírna…), 
kde jim zaměstnanci těchto provozů pověděly podrobnosti o svojí práci 
a odpověděly dětem na otázky, podívaly se na spoustu míst jakoby ze-
vnitř, kdo co dělá, jak co probíhá, jací lidé a jaké stroje a procesy stojí za 
obyčejnými věcmi, které vidí kolem sebe. Děti celý rok přemýšlely a sku-
pinově i individuálně pracovaly na ucelení svých představ o budoucnos-
ti a o možnostech, které jim svět nabízí. Naučily se přemýšlet o sobě 
jinak a uvědomily si, co všechno mohou dokázat. S dětmi byly probrány 
a upevněny či přehodnoceny cíle, které si daly v předchozím roce, na 
příkladech jim bylo vysvětleno, co dané profese obnáší. Mnoho dětí 
v roce 2016 nadchlo být podnikateli, ale neuvědomovaly si, že i k tomu 
potřebují se vzdělávat, v tomto směru jsme zapracovali, uskutečnily se 
i přednášky romských podnikatelů, kteří dětem vysvětlili pozitiva i nega-
tiva svých prací.

Dětem se tak otevřely dveře k poznání nových aspektů života, kdy práce 
je jeho důležitou součástí a zároveň může být i koníčkem. Samy takovéto 
vzory v rodinách a okolí neměly, protože rodiče z důvodu nedostatečné-
ho vzdělání pracují spíše na podřadných postech a pro děti tak nevytváří 
pozitivní příklady.
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Kultura

Romano hangos
Ministerstvo kultury ČR

Romano hangos je dvoujazyčné tištěné médium novinového formátu, 
které jsme vydávali v roce 2017 již devatenáctým rokem. Šéfredaktorem 
čtrnáctideníku je Mgr. Sabir Agalarov. V roce 2017 jsme splnili stanovené 
závazky a vydali projektem předepsané množství čísel (20 čísel v nákladu 
3000 ks/číslo). Noviny se zabývaly aktuálními politickými, společenský-
mi, kulturními a ekonomickými tématy, spojenými s Romy.

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

Od podzimu se bohužel musela redakce obejít bez zakladatele novin, 
bývalého šéfredaktora a nynějšího redaktora a komentátora Ing. Holom-
ka. V roce 2018 jej nahradí komentátor nový a všichni doufáme, že ještě 
budeme moci panu Holomkovi publikovat a přejeme mu hodně zdraví.

Django Fest XVI. ročník
Statutární město Brno, Ministerstvo Kultury 

16. ročník festivalu se uskutečnil v sobotu 4.11.2017 v brněnském hu-
debním klubu Radost. 

První kapelou bylo Galiani Gypsy Jazz. Akustická kapela z Teplic hrající 
klasický Django jazz i další jazzové fúze. Kapela navazuje na tradici vel-
kých romských hudebníků, jejichž experimentátorská, improvizační a vý-
jimečně virtuózní muzika obsahuje bohatství různých hudebních vlivů do 
vlastního individuálního stylu. 

Jako druzí přišli na řadu Feri&Gypsies, kapela místního zpěváka Feri 
Barkóziho. Projekt Feri & Gypsies vznikl teprve před třemi měsíci, její 
členové však nejsou žádní nováčci, ale zralí hudebníci. Zakladatel Feri 
(zpěvák a kytarista, který prošel různými hudebními žánry od tradiční 
romské hudby až po jazz, pop, swing, funky, hip hop atd.) se zaměřuje 
na world music, jazz latin, latino a gypsies music s různými muzikanty 
a různým nástrojovým obsazením. 

Ti nás opravdu překvapili, koncert byl perfektní, opravdu jedinečný, ka-
pela by mohla okamžitě hrát na obřím festivale pro tisíce lidí, budeme se 
jim snažit pomoct prosadit dál.

Jako třetí vystoupila mezinárodní kapela Mr. Loco, zformována koncem 
roku 2010 kolem frontmana Filipa Flussera, jehož kořeny sahají až na 
Balkán. Kapela originálním způsobem kombinuje balkánský folklór oko-
řeněný prvky latiny, reggae, ska i hip hopu. Dechovou sekci reprezentuje 
peruánský multiinstrumentalista Vlado Urlich (trubka, kena, klávesy). Na 
basu a kontrabas hraje mexický harcovník Luis (Jachu) Franco. Rytmickou 
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sekci doplňuje zkušený kolumbijský bubeník Felipe Bermudez. Nejnověj-
ší člen kapely je DJ Problematico, který obsluhuje syntetizátory. Vystou-
pení kapely bylo skvělé, bohužel Romy moc nebavilo, těšili se hodně 
na poslední účinkující kapelu, tak jim zůstalo stát před pódiem jen pár 
skalních fanoušků. 

Vše se zlomilo poslední kapelou. Ostřílení hudebníci z Imperia, kteří už 
náš festival navštívili poněkolikáté, přitáhli na parket opravdu všechny 
účastníky včetně organizátorů a poslední hodinu nám všem věnovali to 
nejlepší, co měli. Konečně nás přešel i smutek z malé návštěvnosti. Dě-
kujeme všem hostům i publiku, které se na závěr krásně předvedlo, jak 
po překonání ostychu mohou všichni, Romové i neromové, tančit a uží-
vat si na jednom místě, společně, ne jen vedle sebe. Tímto jsme splnili 
cíl festivalu, podílet se na odbourávání vzájemných bariér a urovnávání 
složitého vztahu romské menšiny a majority ve městě Brně. 

S frontmanem Feri&Gypsies vyšel pěkný shrnující rozhovor v Romano 
hangos č. 17, kde jsou i fotografie z Django Festu. Další jsou k nalezení 

na facebooku akce fb.com/djangofest. 

Podporu z Ministerstva kultury a Statutárního města Brna, za kterou 
jsme velmi vděční, jsme prezentovali na tištěných i elektronických mate-
riálech.

Romani Gili Olomouc 10. ročník
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc

10 jubilejní festival tradičních romských kapel a tanců se odehrál dne 
29.7.2017, a to ve venkovním areálu Hospody U Žida - Nový svět Olo-
mouc.

Na festivalu vystoupilo několik hudebních skupin  - Gipsy Náklo, Čáve 
z Uničova -Babylon, Phrála-Prostějov, Smržice, Ruda z Prostějova, Kája z 
Podoliniec slovensko, Gipsy Bacht, bratři Lákikové –Rytmus, SRNM Somsi 
Jiří-Erik Ščuka, MIX SRNM (Somsi Jiří, Ščuka Petr-Toth, Rajs Milan, Čureja 
Milan, Šebková Nicola)

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

Všem přítomným tančilo 70 dětí ve věku 4-16 let ze souborů z KC Olo-
mouc SRNM, Charity, Kale jakha, Jagori, Kereka MMOl., Charita Přerov

Letos se obzvlášť vydařilo počasí. Romové měli možnost strávit krásný 
den. 

Účastnilo se asi 178 dospělých a 150 mládeže, radost máme, že se tradi-
ce udržuje a důkazem toho byla velká účast především mladých. Nechy-
běli ani starší, kteří si zde zazpívali a zatančili, ale také vždy po roce se 
mohou setkat právě na takových akcích.

Význam projektu takovéto akce předpokládáme zlepšení vztahů mezi 
majoritou a romskou menšinou. Podporou mladých začínajících uměl-
ců dochází k udržování tradice romské hudebnosti v lokalitě a rozvoji 
o romskou kulturu.
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Poděkování patří paní PhDr. Renatě Köttnerové, krajské romské  koordi-
nátorce Olomouckého kraje, která až do konce se s námi bavila. Dosud 
nevynechala ani jeden ročník. Naše poděkování si rovněž zaslouží Mgr. 
Petra Fešarová, poradkyně pro národnostní menšiny MMOl., která rov-
něž nikdy nevynechá žádnou akci, kterou pořádáme.

Propagace akce probíhala ústně, letáčky a plakátky, v novinách Romano 
hangos i elektronicky přes Facebook. Zde měly velký ohlas i krásné fotky 
od fotografky Lenky Hoffmannové, některé z nich přikládáme níže.

Romfest Rýmařov 2. ročník
Moravskoslezský kraj, Město Rýmařov

Festival romské kultury měl za první ročník velké ohlasy, jak ze strany 
majority, tak i samotných Romů, kteří konání festivalu v jejich okolí velmi 

potěšil. V Rýmařově se nikdy předtím podobná akce nekonala, není tedy 
divu, že se Romové zúčastnili v hojném počtu. Rýmařovská pobočka si 
vzala za své tradici festivalu pořádat každoročně.

Druhý ročník se konal dne 9.9.2017 v sále Střediska volného času v Rý-
mařově. Moderováním programu se ujala známá romská aktivistka paní 
Jiřina Somsiová, která má s pořádáním podobných akcí mnohaletou 
zkušenost. Největší úspěch sklidila hudební skupina Gipsy Lucka a Boban 
z nedalekého Šumperka, dále vystoupila hudební skupina Romstar, 
SRNM MIX nebo Daktar. Prezentovala se také taneční skupina Khale 
Jakha, která zahájila svým druhým vystoupením letošní ročník, pokračo-
vala skupina Karika a Ternore. 

Cílovou skupinou pro-
jektu byly obyvatelé 
města Rýmařova. V pro-
jektu se předpokládalo 
s přímým dopadem na 
cca 150 diváků, a to jak 
ze strany Romů, tak ma-
jority. Festivalu romské 
kultury se zúčastnilo 
mnohem více lidí, evi-
dujeme až 250 diváků, 
které festival svojí pest-
rostí a romského tem-
peramentu přitáhl. 

Rýmařovská pobočka 
si klade za cíl pro další 
ročník prezentovat 
mimo hudby a tance 
také tradiční romskou 
kuchyni.
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Mezinárodní den Romů olomouc
Statutární město Olomouc

Temperamentními rytmy ožilo v pátek 11. dubna odpoledne v Letní kino 
Olomouc. U příležitosti Mezinárodního dne Romů, zde předvedly své 
umění dětské romské soubory a kapely, svůj svátek slavili jak jinak než 
zpěvem, tancem a žhavou muzikou, ale také tradičním romským jídlem.

Akce se povedla, měli jsme 7 souborů z Charita, Amaro Foro, Podané 
ruce, MMOl, SRNM Olomouce, Rýmařova, Nákla, Pěnčína.

Své děti přišli podpořit a podívat se rodiče, babičky, tety, bylo tady ta 
správná atmosféra.

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

Jsem ráda, že je velký zájem o oslavy Dne Romů, který se slaví na celém 
světě. Stále více Romů  se účastní oslav, ale také se objevují diváci a po-
sluchači z majority, z čehož mám také velkou radost. Jsem zastánce udr-
žování  romské tradiční kultury. Děti lákají naše vystoupení a stále jich 
díky tomu přibývá v NZDM a na dalších akcích, které jsou jim prospěšné.

Tímto děkuje SRNM Magistrátu města Olomouce za finanční pomoc 
a také účast, kdy se zúčastnil pan náměstek Šnevajs, shodli se, že každo-
ročně se může akce opakovat. 

Celkem bylo 200 diváků. Tleskalo 90 tanečníkům a muzikantům. I přes 
nepříznivé počasí se akce zdařila.
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Přehled poskytovatelů dotací

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

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

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

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

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

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

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

Ministerstvo kultury Romano Hangos 800 000

Django Fest 52 000

MŠMT Jak to funguje? 485 000

Jihomoravský kraj Sociální služby (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.) 893 700

Sociální služby (dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.) 75 600

Volnočas.aktivity Brno a Hodonín 59 500

Fotbalový turnaj 20 000

Olomoucký kraj Sociální služby (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.) 1 108 200

Sociální služby (dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.) 138 400

KC Olomouc - Pěnčín 30 000

Kulturní aktivity 30 000

Moravskoslezký kraj Volnočasové aktivity 80 000

KC Rýmařov 70 000

Kultura národnostní menšiny 68 200

Město Brno Sociální služby 123 000

Django Fest 37 000

Město Hodonín Výchovné a vzdělávací aktivity 10 000

KC Hodonín 5 000

Dobrá matka - Lačhi daj 5 000

Tábor Hodonín 4 200

Město Olomouc Sociální služby 125 000

Doplnění služeb KC 50 000

KC Olomouc 2017 140 000

Tábor Olomouc 84 000

Kulturní aktivity Olomouc 15 000

Město Rýmařov KC Rýmařov 10 000

Kulturní aktivity KC Rýmařov 10 000

Úřady práce Aktivní politika zaměstnanosti 881 874

Příspěvky soc. odborů Letní tábory (Hodonín) 15 000

Předplatné, inzerce Romano hangos 16 735

Vlastní příjmy Poskytnuté služby, vybrané vstupné 184 913

Dary soukromé Dary soukromých osob 58 012

PŘÍJMY CELKEM 5 675 334

Výdaje

Brno Olomouc Hodonín Rýmařov Šternberk CELKEM

Spotřební náklady celkem 85 779 103 322 30 901 63 599 112 509 396 110

Spotřeba materiálu 39 140 76 365 30 901 42 391 188 797

Nákup DHM 8 630 26 957 0 10 487 46 074

Spotřeba energie 38 009 0 0 10 721 112 509 161 239

Služby celkem 840 120 325 131 196 179 237 298 1 220 1 669 382

Opravy a udržování 2 026 20 692 1 650 35 545 59 913

Cestovné 28 022 52 797 11 051 34 508 1 220 127 598

Spoje 31 547 17 935 15 881 12 570 77 933

Nájmy 185 090 88 000 120 640 68 112 461 842

Autodoprava, kult. a sport.akce 13 759 13 759

Vstupné na kult. a sport.akce 23 928 1 762 17 563 43 253

Ubytov, stravné - tábory 60 620 45 195 10 000 115 815

Propagace 10 774 4 000 14 774

Školení 5 730 17 900 23 630

Hudební produkce 35 564 25 500 59 000 120 064

Ekonomické služby 35 700 35 700

Výrobní nákl.- noviny RH 285 975 285 975

Distribuční nákl.- noviny RH 198 072 198 072

Honoráře- noviny RH 21 620 21 620

Ostatní služby 55 004 3 916 527 5 070 4 917 69 434

Osobní náklady celkem 1 249 
131

1 504 532 568 359 272 504 0 3 594 526

Mzdové náklady 840 806 948 647 403 044 153 039 2 345 
536

Zákonné pojištění 289 760 324 760 142 815 51 665 809 000

Dohody o provedení práce 118 565 231 125 22 500 67 800 439 990

Daně a poplatky 4 166 0 0 0 0 4 166

Ostatní daně a poplatky 284 284

Pojištění 3 882 3 882

NÁKLADY CELKEM 2 179 196 1 932 985 795 439 573 401 113 729 5 664 184



Základní údaje      Kontakty      Sociální služby      KOMUnitní centra      Kultura      Podpora      Finanční výkazy                      o.p.s.    22klikni n
a

kapitolu

Rozvaha k 31.12.2016, v tis. Kč 

Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny.

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k 
první-

mu dni 
účetního 

období

Stav k 
posled. 

dni 
účetního 

období

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

1 0 0

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

2 0 0

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

10 229 251

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     14 229 251

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

21 0 0

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

29 -229 -251

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotné-
mu majetku

34 -229 -251

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

41 1 367 1 541

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 
až 51

42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 
až 71

52 369 391

   1. Odběratelé 53 0 0

   5. Ostatní pohledávky 57 218 213

  17. Jiné pohledávky                                                   69 151 178

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

72 998 1 150

   1. Pokladna   73 9 6

   3. Účty v bankách     75 989 1 144

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 
až 84 

81 0 0

   2. Příjmy příštích období                                                                    83 0 0

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 1 367 1 541

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k 
posled. dni 

účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 
+ 91                

86 -12 11

I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 
až 90

87 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 
až 94

91 -12 11

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 -12 11

B.        Cizí zdroje celkem 95 1 379 1 530

I. Rezervy celkem 96 617 606

   1. Rezervy                                                                                                      97 617 606

II. Dlouhodobé závazky celkem  Součet ř. 99 
až 105

98 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem                                   Součet ř. 107 
až 129

106 762 924

   1. Dodavatelé 107 74 83

   3. Přijaté zálohy 109 120 144

   4. Ostatní závazky 110 7 23

   5. Zaměstnanci 111 176 178

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

113 95 117

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 101 93

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -53 -47

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 -1 -1

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 -101 -40

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121 30 30

 17. Jiné závazky                                                                                     123 314 344

IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 
až 133

130 0 0

PASIVA CELKEM ř.  86 + 95 134 1 367 1 541
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Výkaz zisků a ztrát

Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny.

Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost

Hospodář-
ská činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 296 117 413

   1. Spotřeba materiálu 3 247 4 251

   2. Spotřeba energie 4 49 113 162

II. Služby celkem 7 1 619 31 1 650

   5. Opravy a udržování 8 3 0 3

   6. Cestovné 9 125 2 127

   8. Ostatní služby 11 1 491 29 1 520

III. Osobní náklady celkem 12 3 592 2 3 594

   9. Mzdové náklady 13 2 786 0 2786

 10. Zákonné sociální pojištění 14 798 2 800

 11. Ostatní sociální pojištění 15 6 0 6

 13. Ostatní sociální náklady 17 2 0 2

IV. Daně a poplatky celkem 18 4 3 7

  16. Ostatní daně a poplatky 21 4 3 7

V. Ostatní náklady celkem 22 0 0 0

 18. Ostatní pokuty a penále 24 0 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

31 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 0 0

Náklady celkem 43 5 511 153 5 664

Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospodář-
ská činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 17 156 173

   2. Tržby z prodeje služeb 47 17 156 173

   3. Tržby za prodané zboží 48 0 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem

49 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 20 8 28

 15. Úroky 63 0 1 1

 18. Jiné ostatní výnosy 66 20 7 27

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 organi-
začními složkami

76 15 0 15

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 58 0 58

VII. Provozní dotace celkem 79 5 401 0 5 401

 29. Provozní dotace 80 5 401 0 5 401

  Výnosy celkem 81 5 511 164 5 675

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 0 11 11

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 0 11 11



Základní údaje      Kontakty      Sociální služby      KOMUnitní centra      Kultura      Podpora      Finanční výkazy                      o.p.s.    24klikni n
a

kapitolu

Obecně prospěšná společnost
V roce 2003 vznikla obecně prospěšná společnost, kterou založilo občanské sdružení (nyní spolek) a která 
měla pokrývat určité typy aktivit při současné existenci obou právních forem SRNM. Toto rozdělení se ukáza-
lo jako neefektivní a roku 2008 byly opět všechny aktivity převedeny na občanské sdružení, nyní spolek. Tato 
právní forma ještě stále existuje a postupně si umořuje staré závazky.

Plný název:  Společenství Romů na Moravě o.p.s.
IČO:   296 08 000
Právní forma:  obecně prospěšná společnost

Rozvaha

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účet. období

Stav k posled. 
dni účet. období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                      21 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 0 0

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  41 -3 -3

I. Zásoby celkem 42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        52 -3 -3

   1. Odběratelé 53 5 5

   5. Ostatní pohledávky 57 -8 -8

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 0 0

IV. Jiná aktiva celkem  81 0 0

AKTIVA CELKEM 85 -3 -3

PASIVA

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    86 -940 -903

I. Jmění celkem                                                                 87 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 91 -940 -903

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 45 38

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let                                             94 -985 -941

B.        Cizí zdroje celkem 95 937 900

I. Rezervy celkem 96 0 0

   1. Rezervy                                                                                                      97 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem  98 0 0

   1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem                                   106 937 900

   1. Dodavatelé 107 37 37

   5. Zaměstnanci 111 234 234

   8. Daň z příjmů                                                                                      114 577 513

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 15 15

 17. Jiné závazky                                                                                     123 74 101

IV. Jiná pasiva celkem                                                   130 0 0

PASIVA  CELKEM 134 -3 -3

Výkaz zisků a ztrát

Č. řádku Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 0 0 0

II. Služby celkem 7 0 0 0

III. Osobní náklady celkem 12 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 18 0 0 0

V. Ostatní náklady celkem 22 0 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek celkem

31 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 0 0

Náklady celkem 43 0 0 0

B. Výnosy 44 0 0 0

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 
celkem

45 0 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

49 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 0 0 0

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

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 38 0 38

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 38 0 38

VII. Provozní dotace celkem 79 0 0 0

  Výnosy celkem 81 38 0 38

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 38 0 38
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