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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

přinášíme Vám zprávu o činnosti naší organizace za rok 2015, 
který byl již 24. rokem fungování na poli integrace Romů 
do společnosti jako jejích plnohodnotných členů, kterým se 
daří a zároveň si uchovávají vlastní identitu a kulturu. Tato 
práce není vždy lehká a není vždy úspěšná, přesto se nám 
daří naplňovat vytyčené cíle, za tu dobu prošly službami naší 
organizace již tisíce konkrétních lidí a téměř všichni, se kterými 
jsme se domluvili na určité spolupráci, dosáhli společně s námi 
toho, co potřebovali.

Pracujeme s dětmi, kterým nabízíme smysluplné trávení 
volného času, i s dospělými, kterým pomáháme zvládat složité 
životní situace. Podporujeme budování romské vzdělanosti 
nejen doučováním těch nejmenších, ale i vydáváním 
Romského čtrnáctideníku Romano hangos, kde si může každý 
čtenář rozšířit obzory a povědomí o aktuálních politických, 
společenských a kulturních poměrech a prostředí, ve kterém 
žijeme v tomto státě i celosvětově.  

V roce 2015 jsme také uspořádali dva festivaly, v Brně 
a v Olomouci, na kterých dostaly příležitost jak profesionální 
skupiny, tak mladí talenti, které sláva teprve čeká.

Zároveň jsme v tomto roce byli nuceni z finančních důvodů 
uzavřít dvě pobočky, ve Šternberku a ve Velké Kraši na 
jesenicku. Minimálně ve Šternberku však stále hledáme 
cesty, jak pravidelný provoz obnovit, protože je zde mnoho 
sociálně slabých rodin, situace je problematická a my se neradi 
vzdáváme. 

Děkujeme všem, co to nevzdávají s námi a v roce 2015 nás 
podpořili v našem splečném úsilí. 

Bc. Jana Vejplachová
výkonná ředitelka

PS: Pokud máte před sebou elektronickou verzi zprávy, využijte interaktivní-
ho pravého panelu k rychlému přechodu na požadovanou kapitolu.
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Struktura organizace 
Vedení spolku 2015

Bratislavská 65a, 60200 Brno
Předseda Ing. Karel Holomek holomek@srnm.cz, 

545 246 673
Rada Jana Vejplachová, Martin Daňhel, Hana Vašková, 

Rudolf Dubovan, Jiřina Somsiová, Michal Kročil
Výkonná ředitelka, 
koordinátorka pro-
jektů, PR, fundrai-
sing

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

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

Brno: Bratislavská 65a, 60200
Terénní 
program 

Bc. Drahomíra Králová, 
Bc. Kateřina Pažoutová, 
Bc. Renáta Machalová

poradna@srnm.cz, 
545 246 674,
733 530 896

Alena Gabryšová, DiS. metodik@srnm.cz, 
545 246 674

Administrativa Lukáš Martinů, Monika Přibylová
Šéfredaktor 
Romano han-
gos

Mgr. Sabir Agalarov romanohangos@
gmail.com

Redakce Roma-
no hangos

Mgr. Alica Heráková, Ing. Karel Holomek, Jan 
Horváth, Gejza Horváth, Mgr. Martina Vyziblová, 
Pavlína Holomková

Django Fest Alica Heráková, Alena Gabryšová, Kateřina Pa-
žoutová, Veronika Godišková, Jana Vejplachová, 
Miroslava Čepová

Hodonín, Měšťanská 59, vchod z ulice Štefánikova, 695 01
Vedoucí pobočky Hana Vašková srnm.hodonin@seznam.cz, 518 325 766
Terénní program Hana Vašková, Pavla Holomková
Volnočas Barbora Hejnová, Daryl Vašek, Dušan Vašek, Michaela Vašková, Eva Vašková

Rýmařov, Žižkova 29, 79501 
Vedoucí pobočky Martin Daňhel rymarov@srnm.cz, 554 725 635
Terénní program Martin Daňhel, Milan Daňhel, Veronika Mirgová
Volnočas a vzdě-
lání + pomocné

Martin Daňhel, Milan Daňhel, Soňa Vavreková, Ema 
Daňhelová

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

Jiřina Somsiová olomouc@srnm.cz, 
585 154 296, 733 350 904

NZDM a volnočas Nikola Šebková, Eva Balcárková, Petr Ščuka ml., 
Soňa Vavreková

Terénní program Jiří Somsi, Pavlína Hauerová, Lukáš Ščuka
Romani Gili Hauerová Pavlína, Gáborová Lucie, Veselá Adéla, 

Varek Štefan, Ščuka Petr, Šandor Patrik, Herák 
František, Vaverková Soňa

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

Martin Gábor

Jesenicko, Velká Kraš 26, 79058
Terénní 
program 

Bc. Jitka Zdražilová zdrazilova.jitka@seznam.cz
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Sociální práce
Terénní programy

Veřejný závazek:

Poslání služby Terénní programy 
poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí klientů a zmírňo-
vat, případně předcházet sociálnímu vyloučení 

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

Cílová skupina 
• osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby ohrožené diskriminací
• osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spjaté s některý-

mi z těchto faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční 
problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v 
institucionálním prostředí (problémy při jednání na úřadech), diskri-
minace 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 sociální službu, do jaké míry potřebuje podporu a vedení)

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

Terénní programy poskytujeme v těchto lokalitách:

Hodonín, Brno, Rýmařov, Olomouc

Malá část klientů je i z přilehlých obcí, kde vlastní službu nema-
jí a obrátí se na nás (příkladem je obec Pěnčín na olomoucku). 
V lokalitách Šternberk a jesenicko byly programy v roce 2015 
ukončeny. 

ORP Počet 
úvazků

Počet 
klientů

Počet 
kontaktů

Počet in-
tervencí

Počet ho-
din přímé 

práce
Brno 1,12 112 324 2518 978
Hodonín 1,31 93 64 2990 1092
Olomouc 1,25 43 987 2008 1167
Rýmařov 1,14 26 2 2561 1186
Celkem 4,82 274 1368 10077 4423

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 naplánovaného cíle. 
Intervence je přepočtená půlhodina práce s klientem. 

Příklady dobré praxe - co se podařilo:
- najít odpovídající bydlení pro rodinu se 4 dětmi. 
- domluvit splátkový kalendář a udržet bydlení rodině, která se 
ocitla na hraně po tragické ztrátě otce. Následná práce s rodi-
nou tak, aby splátky pravidelně dodržovala.
- klient se naučil sepsat životopis, umožnili jsme mu vyhledávat 
si práci a volat zaměstnavatelům. Práci si našel a udržel.
- a další desítky podobných případů.

Terénní program Brno + Hodonín podporuje Jihomoravský kraj 
a Statutární město Brno.
Terénní program Olomouc + Rýmařov podporuje Olomoucký 
kraj, Moravskoslezský kraj a Statutární město Olomouc.
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Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež 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 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 rozvo-
je nadání jednotlivých dětí a budování jejich sebevědomí 
a emancipace,

• podpory vzdělanosti formou mimoškolní přípravy a výchov-
ně-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 začle-
ňování 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 > Indivi-
dualizace podpory > Zaměření na celek > Flexibilita > Bezplat-
nost > Odbornost > Rovnost přístupu ke službě

Centrum je otevřeno každý všední den od 13 do 19 hodin. 

V roce 2015 se zde střídalo 48 pravidelných návštěvníků, pro-
bíhaly aktivity v centru i na hřišti, doučování a další navazující 
služby komunitního centra.

NZDM Olomouc podporuje Olomoucký kraj. Další doplňkové ak-
tivity podpořené z dalších zdrojů jsou v další kapitole „Výchovné, 
vzdělávací a volnočasové aktivity“ a „Kultura“.
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Výchovné, vzdělávací 
a volnočasové aktivity

Zejména v našich pobočkách - Hodonín, 
Olomouc (+Pěnčín) a Rýmařov, příleži-
tostně také v Brně (jednorázové sportov-
ní) - probíhají pravidelné a jednorázové 
aktivity pro děti a mládež.

Jedná se o děti ze sociálně vyloučeného 
prostředí nebo sociálním vyloučením 
ohrožené, z rodin, které si nemohou 
kvůli své situaci dovolit platit kroužky 
v běžných DDM apod. a současně nejsou 
schopny děti dostatečně dobře vést při 
doučování, sami rodiče nemají dosta-
tečné vzdělání, v rodině chybí motivace 
k činnostem atd.

Pravidelné kroužky pak velmi dobře 
působí na mládež ohroženou rizikovým 
chováním jako prevence kriminality 
a závislostí, ke kterým jsou lákány tzv. na 
ulici. 

Jednorázově jsou pořádány akce a výle-
ty, které podporují zájem dětí do center 
docházet a rozšiřují jejich obecné po-
vědomí. Jedná se o aktivity typu oslava 
dne dětí, poznávací výlety za památka-
mi, sportovní utkání i zábava v podobě 
společné vycházky na bazén. 

Každoročně pořádáme pro děti, které 
k nám docházejí letní tábory, doplněné 
dle možností i o kratší víkendové pobyty 
v průběhu roku.

Příklady základních pravidelných volno-
časových aktivit, které nabízíme:

1) hudební a taneční kroužky - podpora 
udržování kulturního bohatství předků - 
tradiční romské tance, i fúze s moderní 
hudbou (jazz, pop, funky) 

2) sportovní kroužky - pravidelné tré-
ninky v konrétním družstvu s přísným 
režimem i možnost sportovního vyžití při 
různých kolektivních hrách

3) doučování a pomoc se školou - inten-
zita je volena individuálně dle potřeby 
konkrétního dítěte, spojené s kariérním 
poradenstvím
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Komunitní centrum SRNM 
Olomouc-Pěnčín
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, 
Ministerstvo 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. 

Z projektu Olomouckého kraje byly hrazeny zejména náklady 
na jednorázové aktivity a materiální potřeby pobočky Pěnčín, 
z projektu Města Olomouce pak letní tábor, z Ministerstva vnit-
ra to byly dohody pro lektory volnočasových aktivit. 

Aktivity probíhají celoročně, každotýdenně je realizován je hu-
dební a taneční kroužek, sportovní aktivity, rukodělné aktivity 
(výtvarné a další podobně činnosti) i doučování.

Celkem pravidelně chodilo 32 dětí z Olomouce a 19 z Pěnčína, 
od 3 do 17 let.

Nejoblíbenější byl hudebně–taneční kroužek: pokračování v nácviku tanců, 
slovenský čardáš, maďarský, ruský, v roce 2015 jsme nabrali 3 chlapce ve 
věku 11, 10, 8 let, dále 2 děvčátka, která už od 3 let začínají tancovat. Jedna 
z nich s námi byla 2x na vystoupení. Letos děti tančily na 10 akcích, kam byly 
pozvány. Moc je jim líbily. Začali jsme se sambou, HIP HOPem.
Malá kapela (klávesy, kytara, bicí, 2x zpěv) sklízí na vystoupeních velký 
úspěch.
Dále probíhaly sportovní a výtvarný kroužek a doučování. 
Bylo zakoupeno nové vybavení centra - stůl a židle na doučování a mixpult 
pro kapelu, dále pak vypotřebované výtvarné a školní potřeby.

Desetidenní tábor zahrnoval tyto činnosti: hry pohybové, vědomostní, sport - 
fotbal, vybíjená, basketbal, plavání, turistika. Letos jme poprvé zařadili křížovky, 
byly jsme ve čtyřech skupinách v každé 1 dospělí. Velmi rády malují ať s barvami, 
či pastelkami, hodně se malovalo i v přírodě na karton.
Policie ČR nám zajistila na půl dne program. Ten byl zaměřen na soutěže - srov-
nání nábojů na čas, chytání zlodějů na udici, skládačky, oblékání do bojových 
výzbrojí. PČR má každoročně velký úspěch. Denně jsme podnikali vycházky do 
přírody, děti se učily pojmenování lesních porostů, která zvířata zde žijí, čím se 
krmí atd. Stavíme přírodní obydlí, hledání pokladu, stezka odvahy. 

Děti se zde se navzájem tolerovat 
jeden druhého. Užívají si, že má 
každý svou postel a skříňku. Jsou 
vděčné za pravidelnou a chutnou 
domácí stravu, kterou se snažíme 
co nejlépe s kuchařem sestavit.
Nejoblíbenější jsou ovšem večerní 
diskotéky, vozíme sebou nástroje, 
takže se tančí, hraje a zpívá. Ve 22 
hod. vše utichne, hurá do sprch, 
jedlíci si mohou do kuchyně a šup 
do hajan. Děti, které s námi jezdí 
častěji už ví, že nastane noční klid 
a zítra se jede nanovo.
Podařilo se nám opět stmelit děti, byly kamarádské. Místní občané jsou 
nám vstřícní, jezdíme do Pohořan rádi. Dospělí i děti se shodli na tom, že se 
tábor vydařil. Navštívili nás hosté ze SPOD MMOl s vedoucí a ředitel Policie 
ČR Olomouc.

Jednorázové aktivity:

8.4. Den Romů           
10.4. Den Romů Pěnčín   
18.4. Turnaj stolní tenis         
30.4. Pálení čarodějnic OÚ Pěnčín 
30.5. Khamoro, Praha  
1.6. Den dětí, NZDM  
19.6. Romský den Újezd u Uničova 
27.6.  Festival Karviná  
10.7.- 12.7. Víkendovka Myslivna 
31.7. Románi Gíli, letní kino Ol. 
17.-26.8. tábor Pohořany  
28.8. hudební-taneční Rymařov  
29.8. Loučení z prázdninami Pěnčín 
11.9. fotbal Pěnčín-OL.  
12.9. Lošov koně  

19.9. Romská Pouť Sv. Kopeček 
27.9. Turistika Ochoz  u Konice 
28.9. ZOO Sv. Kopeček  
4.10. Fotbal Pěnčín-Ol.  
11.10. Turnaj malá kopaná  
12.10. Lošov koně  
16.10. Jeseník vystoupení  
23.-25.10. víkendovka Myslivna 
29.10. ZOO Sv. Kopeček 
31.10. ZOO Sv. Kopeček  
26.11. vystoupení v Rýmařově                    
4.-6.12. víkendovka Mikulášská 
15.-19.12. Flora kulturní akce   
22.12. vystoupení Rýmařov                                
28.-30.12. víkendovka Myslivna 

- letní měsíce - pravidelně koupání 
(přírodní i koupaliště)
- chladnější počasí - kino (v men-
ších skupinkách dle zájmů a věku)
- zima - bruslení 
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Komunitní centrum Hodonín
Město Hodonín, Jihomoravský kraj

Centrum slouží pro děti a mládež hlavně jako klubovna. Cen-
trum navštěvuje během měsíce 25 až 28  dětí. Většina dětí 
nemá doma počítač. V centru mají k dispozici počítač, ten je 
dětmi a studenty využívány především k přípravě do školy. Píší 
si zde seminární práce, slohová cvičení atd. Probíhá zde doučo-
vání a schůzky pravidelných kroužků.

Lačhi daj - dobrá matka
Projekt Lačhi daj (Dobrá matka) je zaměřený na zvyšování 
rodičovských kompetencí mladých matek s dětmi ze sociálně 
slabých rodin. Denně se ve své práci setkáváme s nevzdělaností 
v základních oblastech života, mladé matky mají pouze rodi-

čovské příspěvky, se kterými je těžké vyjít, nejsou schopné si 
poradit samy a za námi přicházejí obvykle ve fázi, kdy už mají 
problémy. Špatné návyky si předávají v rámci celé komunity 
a nejsou schopny pokroku a samostatnosti. Tento projekt má 
za cíl odstranit špatné zvyklosti u skupiny 10 mladých matek 
z Hodonína a preventivně tak předcházet vytváření nových 
problémů. 
V roce 2015 jsme zrealizovali třetí projekt, který měl opět velký úspěch a zcela naplnil naše 
očekávání.

Projekt se skládal ze dvou víkendových pobytů, které svým programem na sebe navazovaly. 
První víkendový pobyt jsme absolvovali v měsíci červenu na chatě Vlčinec v rekreační oblasti 
Lučina

Cílem pobytu bylo opět umožnit maminkám na mateřské dovolené a maminkám na dáv-
kách hmotné nouze, které nemají dostatek finančních prostředků k uskutečnění podob-
ných soukromých pobytů, nejen příjemně strávené chvíle s dětmi mimo město, odreagová-
ní od běžných každodenních starostí, ale také možnost se něco nového dozvědět a naučit.

V sobotu dopoledne maminky absolvovaly vzdělávací školení spotřebitelské gramotnosti a zá-
kladního právního poradenství s příklady dobré praxe. V neděli dopoledne navštívila maminky 
dětská zdravotní sestra. Přednášela o zdravé výživě, bezlepkové dietě a jak se starat o dítě 
s diagnózou Diabetes.



Obsah

Struktura

Sociální práce

Volnočasové aktivity

Kultura

Kontakty

Podpora

Finanční výkazy

strana 9 

Tyto maminky spolu se svými dětmi se zúčastnily i druhého víkendového pobytu, na tento 
víkendový pobyt jsme si nepřipravili pro maminky žádné přednášky ani školení. Jako překva-
pení především pro děti jsme připravili na sobotu celodenní výlet do Westernového městečka 
Šikland s prohlídkou strašidelného hradu Draxmoor. Tento víkendový program spojený s cesto-
váním byl fyzicky i psychicky náročnější. Tuto námahu ovšem vyvážili nezapomenutelné zážitky. 
V neděli dopoledne se maminkám věnovala kosmetička, která, předvedla finančně dostupnou 
kosmetiku a radila maminkám jak o sebe pečovat. Odpoledne koupání  blízkém v přírodním 
koupališti.

Během doby, kdy se matky věnují přednáškám, je o jejich děti 
postaráno formou her a soutěží pro starší děti a volného hraní 
a zábavy pro nejmenší. Pobyt má tak přínos i pro děti, kdy se 
od útlého věku učí fungovat v týmu, spolupracovat, brát ohledy 
na ostatní a podobně. 
Během tří let, kdy jsme realizovali tento projekt, jsme se přesvědčili o tom, že tyto vzdělávací 
víkendové pobyty jsou pro matky větším přínosem, než jen suchá teorie formou letáků nebo 
příruček. Pobyt mimo domov a vědomí, že celý víkend nemusí zajišťovat chod domácnosti, 
působí na matky velmi pozitivně a uvolněně.

Fotbalový kroužek
V březnu 2015 jsme založili fotbalový tým mladších žáků proza-
tím registrovaný pod FC Nesyt. Od března do října hráči trénují 
2x v týdnu na hřišti a o víkendu mají zápasy. Při hostování v ne-
děli, na domácím hřišti v sobotu. Ačkoliv hráči spolu hrají velmi 
krátce, slavili již první úspěchy. V podzimní sezóně skončili druzí 
v tabulce. Od listopadu hráči trénují 2x v týdnu ve sportovní 
hale. Aby se naučili hrát i jiný fotbal než na hřišti, přihlásili se 
do halové ligy, zápasy hrají vždy jednou za dva týdny o víkendu 
ve sportovní hale v Lužicích.

Doučování, turistika, taneční
Doučování dětí I. stupně  probíhalo v centru 4x v týdnu:  pondělí, čtvrtek  I. 
- III. třída, od 14:30 do 16:00.  Úterý, pátek chodily na doučování děti IV. a V. 
tříd od 14:00 do 16:00. Dle dohody s lektorem se scházely děti i o víkendu 
např. vypracování domácích úkolů, příprava žáků k přijímacím zkouškám 
apod. Starší studenti navštěvovali centrum od 18:30 do 21:00.

Turistický kroužek - vycházky do blíz-
kého okolí – plavba lodí Konstancie, 
návštěva útulku pro psy apod., výstavy, 
výlety na hrady, zámky, na podzim pra-
videlně chodí děti uklízet papírky apod. 
na povodí řeky Moravy.  V zimních 
měsících, probíhaly v centru různé sou-
těže, malování na hedvábí, ubrousková 
technika atd.

Taneční kroužek využíval centrum 3x 
v týdnu (pondělí, pátek, sobota) od 
16:00 do 17:30. Děvčata z tanečního 
kroužku využívala internetu k vymýš-
lení nových tanečních choreografií 
a sledování jiných tanečních souborů. 
Upravovaly a doplňovaly si zde své 
kroje na šicím stroji. Vzhledem k malým 
prostorům centra probíhaly tréninky 3x 
v týdnu v Klubu Pohoda.
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Jednorázové akce
8.4. Den Romů  - taneční vystoupení  Olomouc 
9.4. Den sociálních služeb Hodonín
30.4. Pálení čarodějnic
9.6. Den národnostních menšin Brno park Lužánky
12.-15.6.  1. víkendový pobyt Láčhi daj - rekreační středisko Lučina
11.-18.7.  letní tábor Osvětimany Ječmínek
31.7. taneční vystoupení na festivalu Romani gili v Olomouci
21.-23.8. 2. víkendový pobyt Láčhi daj - rekreační středisko Lučina
20.9. taneční vystoupení na Svatém kopečku v Olomouci (pořadatel Charita Olomouc)
22.8.  celodenní výlet hrad Draxmoor, Westernové městečko
15.11. účast na taneční soutěži  v Hranicích na Moravě  (pořadatel město Hranice)
5.12. Mikulášská Besídka
14.12.  pečení perníčků KC Hodonín

Letní dětský tábor:

Letošní tábor byl patnáctý v pořadí, zúčastnilo se ho 25 dětí ve věku od 6 do 
15 let. Vzhledem k tomu, že účastníky táborů jsou z 90% děti ze sociálně 
slabých rodin, které z nedostatku finančních prostředků nemají v průběhu 
roku možnost jezdit s rodiči na výlety nebo na rodinné dovolené, snažíme se 
každý rok jezdit na jiné místo. Vyhledáváme rekreační střediska či táborové 
základny v destinacích, které jsou i turisticky zajímavé (v okolí hrady, zámky, 
jeskyně i zábavné atrakce jako např. strašidelný hrad). Letos jsme tábor 
strávili v Osvětimanech v RS Ječmínek.

Na místo jsme se dopravili veřejnou autobusovou dopravou. Po ubytování 
a nezbytných bezpečnostních pokynech jsme se vypravili na průzkumnou 
procházku po okolí. Děti byly rozděleny do pěti oddílů. Tyto oddíly mezi 
sebou celý týden soutěžily ve sportovních kláních (vybíjená, nohejbal, ori-
entační běh lesem), vědomostních soutěžích a samozřejmě v úklidu chatek, 
které se každé ráno po snídani bodovaly. V 10 hodin byl vždy oznámen 
na nástupu program na celý den. Po večeři v 18:30 si vyráběly děti masky 
na karneval, opékaly špekáčky, tančily a zpívaly za hudebního doprovodu 
jednoho s instruktorů. Nechybělo ani koupání v bazénu a v blízké přehradě. 
Vyvrcholením tábora byla stezka odvahy pohádkovým strašidelným lesem, 
kterou perfektně připravili instruktoři oddílových vedoucích. Den před 
odjezdem bylo vyhlášení výsledků soutěží a rozdávání cen. Z tábora jsme 
odjížděli v sobotu v dopoledních hodinách.

Děti si letní tábor maximálně užily, přes rok nemají možnost dostat se do 
přírody, zdokonalily se v týmové spolupráci, manuálních činnostech, orien-
taci v terénu, zodpovědnosti za práci dosaženou vlastním úsilím.
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Komunitní centrum Rýmařov
Moravskoslezský kraj, Město Rýmařov

Moravskoslezský kraj v roce 2015 podpořil tři projekty v rý-
mařovké pobočce. První dva se zaměřovaly na poskytování 
pravidelných aktivit v komunitním centru, třetí pak obstarával 
vzdělávání (viz níže). Město Rýmařov také podpořilo aktivity 
pro děti.

Celoroční činnost
Celkem navštěvovalo komunitní centrum 50 dětí a 35 dospě-
lých, děti obvykle chodí několikrát týdně na různé aktivity. 

Pravidelné aktivity:
1x týdně probíhaly tyto aktivity: taneční kroužek, výtvarný 
kroužek, hry pro nejmenší, samostatná práce na PC, stolní 
a sportovní hry. 
Do fungování centra byli zapojeni rovněž rodiče dětí, díky 
čemuž došlo k setkávání jednotlivých rodin v centru a spolu-
podílení se na realizovaných kroužcích. Rodiče dětí zde měli 
možnost debatovat o současném pohledu majoritní společnos-
ti k Romům. Setkání také sloužilo k řešení nejrůznějších sporů 
– sousedské vztahy atd. Členové komunity měli také přístup na 
internet, kde se zdokonalovali v základech práce na počítači, 
nebo si vyhledávali zaměstnání.
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Jednorázové aktivity:

Byly uspořádány jednorázové 
aktivity pro cílovou skupinu, 
jednalo se o 12 jednodenních 
výletů a 1 vícedenní (letní 
tábor). Děti a mládež tak na-
vštívili například aquacentrum 
v Rýmařově, plavecký bazén v 
Bruntále, Kino v Opavě nebo 
také turistický výlet do Hara-
chova u Rýmařova, či loučení prázdnin 
nebo mikulášská besídka. Zájem o jed-
nodenní výlety byl velký. Pracovníci 
kladli důraz na to, aby se děti prostřída-
ly a aby každý uživatel navštívil alespoň 
jednu pořádanou akci.

V roce 2015 jsme oslavili 10 let fungování pobočky Rýmařov. Na Den otevře-
ných dveří komunitní centrum navštívilo během dne celkem cca 100 osob. 
Přivítali k nám zástupci města, pracovníci sociálně právní ochrany dětí, 
ředitelka místní základní školy, ředitelka střediska volného času, ale i vedení 
organizace, či pracovníci KÚ MSK.

Vzdělávání pracovníků a klientů 
SRNM Rýmařov
Projekt byl zaměřen na dvě cílové skupiny, kterými byli:

1. Klienti Terénních programů 
Klienti celkem absolvovali 5 vzdělávacích kurzů, které proběhly v období 
od října do prosince 2015. Vzdělávání se celkem zúčastnilo 12 osob, počet 
účastníků byl tedy naplněn, dokonce byla převýšena jeho kapacita. 
Klienti byli proškoleni na následující témata: rozvoj klíčových 
kompetencí, aktuality v sociálním systému, správné hospo-
daření rodiny, základní informace o možnostech oddlužení 
fyzických osob, exekuce a boj s nimi.
Program jednotlivého semináře měl sktrukturu krátkého seznámení účastní-
ků, dále následoval odborný výklad, poté diskuze nad tématem, nechyběly 
ani praktické ukázky, modelové situace a samostatná práce samotných 
klientů. Závěr semináře patřil k vyhodnocení samostatné práce a dota-
zům, které mohli klienti lektorovi pokládat. Vzdělávání lektorovala sociální 
pracovnice, které má bohatou zkušenost na poli přímé práce s klienty, ale 
i nepřímé, coby sociální pracovník Úřadu práce ČR, či krajská koordinátorka 
pro Olomoucký kraj.
Účastníci kurzu si jednotlivá témata chválili, měli dotazy k probírajícímu té-
matu, byli aktivní. Projekt hodnotí za velmi úspěšný, získali nebo si upevnili 
své schopnosti v jednání s úřady, nyní se orientují v podmínkách pro oddlu-
žení fyzických osob, získali vědomosti v boji proti exekuci.

2. Pracovníci Terénních programů 
Pracovníci byli celkem proškoleni 70 hodinami vzdělávacích workshopů 
na tato témata: insolvenční řízení v praxi, nepojistné sociální dávky, rizika 
uživatelů sociálních služeb, etika, etické problémy a dilemata v sociálních 
službách, základní metody a strategie při zvládání konfliktních situací, dávky 
hmotné nouze. Získali tak vědomosti, které jim pomohou při poskytování 
služby klientům, nadále usilují o svůj odborný růst, aby byli ve svém oboru 
profesionály.

Projekt Vzdělávání pracovníků a klientů SRNM Rýmařov se vel-
mi zdařil, klienti i pracovníci získali bohaté zkušenosti a nabyli 
nových vědomostí. Pro svůj ohlas bychom chtěli v projektu dále 
pokračovat, připravit pro klienty nová vzdělávací témata a pro 
pracovníky obohatit o další workshopy, díky kterým budou 
nadále rozvíjet svoji profesionalitu.
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Brno

Fotbalové turnaje
Statutární město Brno, Jihomoravský kraj

Byly úspěšně uspořádány dva fotbalové turnaje.

První turnaj se odehrál dne 19.9.2015 na novém fotbalovém 
hřišti v Brně u Dornychu v odpoledních hodinách (12:00-
18:00). Zúčastnilo se 6 týmů Trnitá, Komárov, Zábrdovice, 2x 
Královo Pole a pořádající Francouzská, která mohla turnaj 
odehrát díky zakoupeným dresům. Celkem proběhlo 12 zápasů 
na dvě skupiny. Vítězem se stal tým Trnitá, druhé místo obsadi-
ly Zábrdovice a třetí Královo Pole. Na turnaj přišlo podpořit své 
hráče cca 100 fanoušků.

Dne 21. listopadu se na hřišti v parku Hvězdička odehrál dru-
hý fotbalový turnaj pro děti a mládež, kteří převažovali nejen 
mezi hráči, ale i diváky. Počasí akci tohoto typu vůbec nepřálo, 
a vzhledem k tomuto faktu se sešlo poměrně dost lidí. Celkem 
se odehrálo 8 zápasů a zvítězil tým Brno-Dornych Trnitá.

Projekt tak napomáhá dětem trávícím čas v této lokalitě trávit 
čas smysluplně.

Turnaje pořádal pan Jozef Mucha, který se těmto akcím věnuje 
mnoho let. Projekt měl komunitní charakter – jeho organizátoři 
jsou sami členy komunity a mají chuť dělat něco pro sebe a pro 
ostatní, spolek SRNM je dohližitelem nad správným zrealizo-
váním a vyčerpáním dotací. Díky projektu mohly děti a mládež 
nejen zažít skvělé sportovní odpolene plné adrenalinu ze hry, 
které jim ukázalo, že sport je výborná alternativa trávení volné-
ho času na ulici poflakováním a zneužíváním návykových látek, 
ale i vidí příklad v dospělých, že sami mohou zorganizovat 
a uspořádat akci takovéhoto typu.

Info o akci a foto v novinách Romano hangos č. 18/2015.

Krok vstříc
Statutární město Brno

Projekt se zaměřil na doplnění sociálních služeb terénní progra-
my. Při realizaci této služby jsme zjistili nedostatečné pokrytí 
ubytoven a podobných odlehlých bydlišť klientů službami, 
které by se daly považovat za již standardní v místech vysoké 
koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením: do-
provody, volnočasové aktivity, vzdělávání apod. a to jak u do-
spělých, tak u dětí. Nejvíce jsou tímto ohroženy matky s více 
dětmi mladšího věku. Projekt chtěl pomoci se zařazením těchto 
matek a dětí do běžného života, nenechat je propadat bezna-
ději v odtržení. 
Jelikož celý projekt zajišťovala pouze jedna osoba, a to sociální pracovnice SRNM, kterou oslo-
vené ženy znaly již z minulosti jako sociální, terénní pracovnici, se kterou řeší své existenciální 
problémy, jen těžko pak odlišovaly projekt zaměřený na děti od svých každodenních problémů. 
Ukázalo se to i v době, kdy sociální pracovnici doprovázela studentka na praxi, kterou matky 
neznaly a která jim byla představena pouze v souvislosti s projektem. Matky zcela akcepto-
valy její roli spojenou s péčí o jejich děti a neobraceli se na ni s dalšími problémy. U sociální 
pracovnice to bylo zcela naopak. Dokonce i v době, kdy sociální pracovnice změnila zaměstnání 
a nepracovala již jako sociální pracovnice, maminky se na ni stále obracely s žádostmi o pomoc 
ohledně změny bydlení a řešily tento problém více než cokoliv, co se týkalo prospěchu, zdraví 
či chování jejich dětí. Je to pochopitelné, protože na ubytovně se nedá žít, pouze přežívat. Učit 
nebo hrát si tam nejde vůbec. Ubytovna je místo plné násilí, ať již psychického nebo fyzického. 
Je tam spousta hluku, sprosté nadávky jsou na chodbě slyšet často, soukromí je tam minimální. 
Neustálý pocit ohrožení a všude přítomná agresivita lidí namačkaných na malé ploše zne-
možňuje soustředění na učení, stejně jako nedostatek prostoru. Nedostatek učebnic by bylo 
možné vyřešit financemi z projektu, nikoliv však nemožnost si učebnice uložit, stejně jako nešlo 
zajistit, aby učebnice nebyly ukradeny a zničeny jinými dětmi. Děti jsou na ubytovně často 
frustrované, bez dostatku vnějších láskyplných podnětů, což nelze řešit bez zajištění základních 
potřeb u rodičů. Mnoho dospělých zase propadá naučené bezmocnosti a po prožitých pro-
hrách přestávají věřit, že se jejich situace může změnit, takže jim zůstává jen vztek a beznaděj. 
Jedinou skutečnou pomoc pro matky na ubytovnách vidím v tom, pomoci jim z ubytovny se 
přestěhovat do vhodnějších prostor k bydlení, kde mohou vychovávat své dětí. Projekt poslou-
žil jako pilotní odzkoušení inovativních metod a postupů, na základě kterých bude pokračovat 
naše práce s cílovou skupinou. Díky projektu můžeme spolehlivě určit priority spolupráce s kli-
enty. Výstupy z projektu budou využity při přípravách dalších projektů, které budou dlouhodo-
bější a větší, můžeme se tak předem vyvarovat negativních jevů, které jsme v malém měřítku 
zaregistrovali a nastavit další cíle tak, aby byly všem zainteresovaným stranám prospěšné.

Počet zapojených matek byl 8 (+17 dětí). Tři z nich pak byly 
zapojeny dlouhodobou spoluprací. 
Časová dotace projektu byla v rámci možností využita na maximum. Projekt byl realizován 
celoročně v průběhu roku 2015.
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Kultura
Romano hangos
Ministerstvo kultury ČR

Romano hangos je dvoujazyčné tištěné médium, které jsme 
vydávali v roce 2015 již sedmnáctým rokem. Šéfredaktorem 
čtrnáctideníku od roku 2014 je Sabir Agalarov. V roce 2015 
jsme splnili stanovené závazky a vydali projektem předepsané 
množství čísel (20 čísel v nákladu 3000 ks/číslo). Romano han-
gos se v roce 2015 zabýval aktuálními politickými, společen-
skými, kulturními a ekonomickými tématy, které jsou spojené 
především s problémy největší minority žijicí v České republice 
- Romy.

Management Romano hangos se v roce 2015 
snažil informovat své čtenáře o tématech, 
o kterých jiný český média neinformuji nebo 
informuji málo. Dalším cílem bylo vydávat 
kritické periodikum, ve kterém problémy 
Romů se zabývaji samotní Romové, nikoli jejích 
zástupci nebo majorita. Romano hangos je 
mediálním partnérem významných kulturních 
událostí v České republice, proto svoje stránky 
často věnuje jedinečné romské kultuře, kterou 
Romové v České republice zachovávají a rozvíjí. 
Naši redaktoři jsou převážně Romové, kteří píši 
svoje zprávy a komentáře v češtině i romštině. 
V období zvyšeného politického pnutí mezi Ruskem 
a Ukrajinou redakce Romano hangos podnikla v létě roku 
2015 cestu na Ukrajinu, ze které si přivezla poznatky o tom 
jak žiji Romové alespoň na západě Ukrajiny. Z této cesty 
vznikl speciál Romano hangos Cesta na Ukrajinu (ročník 17, 
č. 15), ve kterém se zabýváme životem Romů okolo města 
Užgorod a stavem První Romské školy v Evropě. V rámci 
svých finančních možností se snažíme i o investigativní čin-
nost a přímou pomoc Romům, kteří se octli v tížívé situaci. 
Například v Romano hangos (ročník 17, č. 8) jsme referovali 
o rodině, která bydli v neunosných životních podmínkách ve 
zdevastovaném domě na ulici Cejl v Brně. 

Co se týče politické náplně novin, Romano hangos se řadí 
k liberálnímu nezávislému tisku, pro nějž nejvyšší vydobenou 
hodnotou společnosti je demokracie, svoboda a právní stát. 
Rádi bychom v těchto trendech pokračovali i v dalších letech. 
Shrneme-li napsané, za přínos novin považujeme jejich snahu 
ve srozumitelné a dvoujazyčné formě zlepšit nejen mediální 
obraz Romů v České republice, ale i zvýšit sebevědomí těch, 
kdo noviny čte a dává nám pozitivní zpětnou vazbu ve formě 
vlastní snahy zlepšit svůj život. I přestože naše cílová skupina 
nemá přesně vymezený věkový a etnicky rozměr, noviny tvoří-
me s vnitřní naději, že pozitivně osloví co nejvíce mladých lidí 
a jejich rodičů.
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Django Fest XIV. ročník 2015
Statutární město Brno, Ministerstvo Kultury ČR

Festival Django fest se letos uskutečnil po čtrnácté a vrátil se 
na brněnskou Flédu, kde se příznivci veselých rytmů potkali 
na přehlídce hudby a tance 16.11.2015 od 18:30 do nočních 
hodin. Jako obvykle festival přinesl něco z každého soudku: 
tradiční romskou hudbu, její moderní pojetí ovlivněné jazzem, 
funky a popem, i českou kapelu neméně plnou energie. Celkem 
vystoupilo pět nadupaných kapel a tři taneční skupiny (brněn-
ské i hostující).
Začali jsme s velkými pány hudebníky, abychom měli lákadlo pro veřejnost 
hned na startu. Jak se patří, první skladbou, kterou zahrála skupina skvělých 
hudebníků v čele s Gejzou Horváthem, byla swingová pecka od Django 
Reinhardta. Gejzův sametový tenor podkreslovali nejlepší hudebníci jako 
Zdeněk Lázok (kytara, zpěv), Roman Horváth (klávesy, zpěv), Lukáš Čonka 
(housle, zpěv) a Robert Lacko (saxofon, klávesy, zpěv). Po úvodní swingo-
vé skladbě následovaly tradiční a populární písně, doprovázené plynulým 
jazzovým flow. Říká se, že člověk nemůže zpívat blues, aniž by jej cítil. Stejné 
platí o romské hudbě. Hudebník, který není duší a srdcem nomád, romskou 
hudbu hrát nedokáže.

Mistrovskou interpretaci romských skladeb předvedla světoznámá sku-
pina Kale. Členové této kapely pochází z malého městečka v Čechách. 
Jako u většiny romských skupin, tak i členové této kapely jsou rodinně 
spjati. Hrají a zpívají spolu tak dlouho, jak si oni sami pamatují. Proslavi-
li se se zpěvačkou Věrou Bílou.

Kromě fantastických hudebních zážitků se objevily na Django festu i 
taneční soubory a také módní přehlídka. Soubor tradičních romských 
tanců Merci předvedl dechberoucí performance odkazující k ruským 
a balkánským dějinám Romů. Představili se nám poprvé na jižní Moravě 
účinkující Čercheničky Kolín a soubor z brněnského nízkoprahu Piroš 
Rouža. Tanečníci si tak mohli předat zkušenosti a obkoukat, co kdo dělá 
lépe. 

Módní přehlídka obchodu Gypsy MaMa zaujala všechny návštěvníky 
Django festu. Gypsy MaMa se snaží spojit romskou ornamentální sklad-
bu s moderními módními střihy. Módní přehlídku doprovázela mladá 
skupina Čohanas. 

Nedávno vzniklá romská smíšená vokální skupina Mixes z Mělníka, 
která však za svoji krátkou kariéru stihla udělat úspěch na velkých festi-
valových pódiích u nás i v jinde v Evropě, ohromila návštěvníky precizní 
interpretací tradičních i moderních písní. 

Muzikanti z kapely Funky chic-
ken roztančili návštěvníky do 
víru, na co jiného než skvělou 
čistou funky hudbu s českými 
texty. 

Známé mladé brněnské mu-
zikanty jsme viděli na závěr 
večera v nové sestavě s názvem 
Radek Čonka band. Kapelník 
Radek Čonka postavil úžasné 
hudební těleso, ze kterého 
energie do nejvytrvalejších 
diváků jen sršela. Hudebními 
televizními show ostřílená zpě-
vačka s neuvěřitelným hlasem 
a vlastním doprovodem na 
kytaru zvládala moderní písně 
i folkové balady, to všechno tak 
trochu funky, trochu po svém. 

Díky finanční podpoře Statutár-
ního města Brna a Ministerstva 
kultury si mohl každý tuhle energetickou pecku dopřát za pouhých 150 Kč 
v předprodeji (180 Kč na místě), rozdali jsme také volné vstupenky rodinám 
účinkujících dětí. Celkem bylo na Flédě přes 300 účastníků.  
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Romani Gili Olomouc 2015
Ministerstvo kultury ČR

Osmý ročník festivalu Romani Gili Olomouc navštívilo v pátek 
31.července přes 500 diváků, k velké návštěvnosti přispělo také 
teplé počasí a příjemný chládek po vzrostlými stromy na místě.

Romani Gili znamená v překladu romská píseň, a ta se rozléhala 
Letním kinem Hoblina v Olomouci od 14 do 20 hodin.

Jde o tradiční přehlídku hudebního a tanečního folkloru. Hrají 
se tady opravdu jen romské písně. Účastí na festivalu chceme 
dát možnost mladým, kteří začínají v NZDM a mají talent. 
Na akci přijalo pozvání 8 kapel a 6 tanečních souborů - z Přerova, Hranic, 
Oder, Šumperka, Prostějova, Hodonína, Šternberka, Nákla (viz plakát). 
Zájem je každoročně veliký, nejen mladí, ale i starší generace si zde rádi 
zazpívají, zavzpomínají, mají možnost setkat se a prožít příjemný den.
Děti mají radost, že mohou tančit svým rodičům, prarodičům, příbuzným 
a veřejnosti, která se jim odměňuje bouřlivým potleskem.
Účinkujících se sešlo 120 dětí a hráčů. Vše proběhlo v přátelském duchu. 
Těšíme se na 9. ročník Romani Gili Olomouc v roce 2016.

Mezinárodní 
den Romů
Statutární město 
Olomouc

Temperamentními rytmy 
ožila v sobotu 8.dubna 
odpoledne Restaurace 
U Žida. U příležitosti 
Mezinárodního dne 
Romů zde předvedly 
své umění dětské rom-
ské soubory a kapely, 
svůj svátek slavily jak jinak než zpěvem, tancem a žhavou 
muzikou.
Akce se povedla, zúčastnilo se 9 souborů z Charity Olomouc, Amaro Foro, 
Podaných rukou, Statutárního města Olomouce, SRNM Olomouce, Rýmařo-
va, Hodonína, Nákla, Pěnčína.

Své děti přišli podpořit podívat rodiče, babičky, tety, na místě 
vládla ta správná atmosféra. Celkem se zúčastnilo bezmála 200 
účastníků.
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Kontakty
Brno
Bratislavská 65a
60200 Brno

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

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků 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
Měšťanská 59, vchod z ulice Štefánikova 
695 01 Hodonín

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

Otvírací hodiny pro kontaktování pracovníků v komunitním centru:
Pondělí  9:00-17:00 TP poradna, 15:00-18:00 volnočas
Středa 9:00-17:00 TP poradna, 15:00-18:00 volnočas
Pátek 15:00-18:00 volnočas
Sobota 13:00-16:30 volnočas
Neděle 14:00-16:00 volnočas

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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Podpora
Přehled poskytovatelů dotací Přehled darů poskytnutých 

soukromými osobami
Holomek Karel - Brno .....................................................29 951
Orság Martin - Brno ........................................................20 250
Vejplach Marek - Brno ......................................................9 565
Vašková Hana - Hodonín ...................................................5 511
Vojtáš Radovan - Brno ......................................................5 000
Vavreková Sona - Olomouc ...............................................4 368
Somsiová Jiřina - Olomouc ...............................................4 005
Vašek Petr - Hodonín ........................................................2 000
Gabryšová Alena - Brno ....................................................1 943
Vejplachová Jana - Brno ...................................................1 331
Čepová Miroslava - Brno ..................................................1 331
Pažoutová Kateřina - Brno ................................................1 331
Godišková Veronika - Brno ...............................................1 331
Gabal Ivan - Praha ............................................................1 000
Daňhel Martin - Rýmařov ....................................................393
CELKEM:  ........................................................................89 310

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 jednorázovou či pravidelnou platbu. Ne-
zapomeňte 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 nábyt-
kem 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!

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 876 000

Django Fest 40 000

Romani Gili Olomouc 45 000

Jihomoravský kraj Terénní programy Jihomoravský kraj - státní 611 300

Sociální služby VLF 141 000

Volnočas.aktivity Brno a Hodonín 15 000

Fotbalový turnaj 18 000

Olomoucký kraj Sociální služby - státní prostředky 1 072 400

Sociální služby - krajské 152 600

KC Olomouc - Pěnčín 30 000

Moravskoslezký kraj Terénní programy Moravskoslezký kraj - státní 508 000

Volnočasové aktivity 50 000

KC Rýmařov 34 000

Vzdělávání 34 800

Město Brno Sociální služby 275 000

Django Fest 30 000

Krok vstříc 16 000

Fotbalový turnaj 8 000

Město Hodonín Výchovné a vzdělávací aktivity 14 000

Letní tábor 6 800

Dobrá matka - Lačhi daj 10 400

Město Olomouc Sociální služby 15 000

KC Olomouc 2015 - tábor 75 000

Mezinárodní den Romů 5 000

Lektoři pro KC Olomouc 72 000

KC Olomouc - vybavení 12 000

Město Rýmařov KC Rýmařov 5 000

Úřady práce Aktivní politika zaměstnanosti 616 481

Příspěvky soc. odborů Letní tábory (Hodonín, Rýmařov) 201 144

Předplatné, inzerce Romano hangos 18 770

Vlastní příjmy Poskytnuté služby, vybrané vstupné 212 261

Dary soukromé Dary soukromých osob 89 310

PŘÍJMY CELKEM 5 310 266

Výdaje

Brno Olomouc Hodonín Rýmařov Šternberk CELKEM

Spotřební nákla-
dy celkem

108 540 102 499 47 147 158 101 104 825 521 112

Spotřeba mate-
riálu

56 545 93 112 47 147 137 347 1 142 335 293

Nákup DHM 23 350 9 387 0 11 747 0 44 484

Spotřeba energie 28 645 0 0 9 007 103 683 141 335

Služby celkem 966 680 253 260 189 177 187 040 9 254 1 605 411

Opravy a udr-
žování

0 583 4 312 15 964 600 21 459

Cestovné 58 567 26 050 17 844 21 674 0 124 135

Spoje 28 100 13 397 14 924 12 539 6 151 75 111

Nájmy 179 520 113 344 90 620 47 060 0 430 544

Hudební pro-
dukce

34 087 29 000 0 0 0 63 087

Autodoprava, 
kult. a sport.akce

0 12 248 2 737 22 249 0 37 234

Ubytov, stravné - 
tábory

0 39 480 51 469 43 120 0 134 069

Propagace 18 336 8 999 0 0 0 27 335

Školení 11 200 9 553 6 910 23 103 0 50 766

Výrobní nákl.- 
noviny RH

309 830 0 0 0 0 309 830

Distribuce RH 202 454 0 0 0 0 202 454

Ekonomické 
služby

30 250 0 0 0 0 30 250

Honoráře- novi-
ny RH

31 688 0 0 0 0 31 688

Ostatní služby 62 648 606 361 1 331 2 503 67 449

Osobní náklady 
celkem

1 253 542 736 756 646 336 444 200 8 000 3 088 834

Mzdové náklady 815 552 476 263 477 952 305 348 0 2 075 115

Zákonné pojiš-
tění

279 457 162 493 168 384 104 852 0 715 186

Dohody o prove-
dení práce

158 533 98 000 0 34 000 8 000 298 533

Daně a poplatky 9 284 0 0 0 2 414 11 698

Ostatní daně a 
poplatky

4 841 0 0 0 0 4 841

Pojištění 4 443 0 0 0 2 414 6 857

NÁKLADY CELKEM 2 338 046 1 092 515 882 660 789 341 124 493 5 227 055
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Rozvaha k 31.12.2015, v tis. Kč 

Plné verze dokumentů jsou k nahlédnutí u rejstříkového soudu 
např. přes webový portál www.justice.cz

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

10 197 219

  4. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí                     

14 197 219

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 -197 -219

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobé-
mu nehmotnému majetku

34 -197 -219

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

41 1 343 1 566

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 
až 51

42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 
až 71

52 323 353

   1. Odběratelé 53 1

   5. Ostatní pohledávky 57 226 222

  17. Jiné pohledávky                                                   69 96 131

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

72 1 019 1 213

   1. Pokladna   73 26 3

   3. Účty v bankách     75 993 1 210

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 
až 84 

81 1 0

   2. Příjmy příštích období                                                                    83 1

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 1 343 1 566

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k 
posled. dni 

účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 
+ 91                

86 68 83

I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 
až 90

87 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 
až 94

91 68 83

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 68 83

B.        Cizí zdroje celkem 95 1 275 1 483

I. Rezervy celkem 96 466 534

   1. Rezervy                                                                                                      97 466 534

II. Dlouhodobé závazky celkem  Součet ř. 99 
až 105

98 0 0

   1. Dlouhodobé bankovní 
úvěry

99 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem                                   Součet ř. 107 
až 129

106 809 949

   1. Dodavatelé 107 79 74

   3. Přijaté zálohy 109 72 96

   4. Ostatní závazky 110 3 21

   5. Zaměstnanci 111 126 251

   7. Závazky k  institucím soc. 
zabezpeční a veřejného zdravot-
ního pojištění

113 84 159

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 95 109

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -53 -53

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 -1 -1

 12. Závazky ze vztahu k státní-
mu rozpočtu

118 39 -69

 15. Závazky k účastníkům 
sdružení                                                                      

121 30 30

 17. Jiné závazky                                                                                     123 333 332

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128 2 0

IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 
až 133

130 0 0

   2. Výnosy příštích období                                                                     132 0 0

PASIVA CELKEM ř.  86 + 95 134 1 343 1 566
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Výkaz zisků a ztrát

Plné verze dokumentů jsou k nahlédnutí u rejstříkového soudu 
např. přes webový portál www.justice.cz

Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní 
činnost

Hospodář-
ská činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 373 118 491

   1. Spotřeba materiálu 3 367 13 380

   2. Spotřeba energie 4 6 105 111

II. Služby celkem 7 1 622 12 1 634

   5. Opravy a udržování 8 1 1 2

   6. Cestovné 9 123 1 124

   8. Ostatní služby 11 1 498 10 1 508

III. Osobní náklady celkem 12 3 082 8 3 090

   9. Mzdové náklady 13 2 366 8 2 374

 10. Zákonné sociální pojištění 14 706 0 706

 11. Ostatní sociální pojištění 15 6 0 6

 13. Ostatní sociální náklady 17 4 0 4

IV. Daně a poplatky celkem 18 5 6 11

  16. Ostatní daně a poplatky 21 5 6 11

V. Ostatní náklady celkem 22 0 1 1

 18. Ostatní pokuty a penále 24 0 1 1

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvor-
ba 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 5 082 145 5 227

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 19 150 169

   2. Tržby z prodeje služeb 47 19 148 167

   3. Tržby za prodané zboží 48 0 2 2

II. Změny stavu vnitroorganizač-
ních zásob celkem

49 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 50 12 62

 15. Úroky 63 2 2

 18. Jiné ostatní výnosy 66 48 12 60

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

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 290 0 290

 26. Přijaté příspěvky zúčto-
vané mezi organizačními 
složkami

76 201 201

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 89 89

VII. Provozní dotace celkem 79 4 789 0 4 789

 29. Provozní dotace 80 4 789 4 789

  Výnosy celkem 81 5 148 162 5 310

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

82 66 17 83

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

84 66 17 83
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Obecně prospěšná 
společnost
V roce 2003 vznikla obecně prospěšná společnost, kterou založilo občanské 
sdružení (nyní spolek) a která měla pokrývat určité typy aktivit při součas-
né existenci obou právních forem SRNM. Toto rozdělení se ukázalo 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 
účetního 

období

Stav k posled. 
dni účetního 

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 7 -3

I. Zásoby celkem 42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        52 7 -3

   1. Odběratelé 53 5 5

   5. Ostatní pohledávky 57 2 -8

AKTIVA CELKEM 85 7 -3

PASIVA

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    86 -1004 -986

I. Jmění celkem                                                                 87 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 91 -1004 -986

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 12 18

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minu-
lých let                                             

94 -1016 -1004

B.        Cizí zdroje celkem 95 1011 983

I. Rezervy celkem 96 0 0

   1. Rezervy                                                                                                      97 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem  98 0 0...na shledanou v roce 2016

   1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem                                   106 1011 983

   1. Dodavatelé 107 37 37

   5. Zaměstnanci 111 234 234

   8. Daň z příjmů                                                                                      114 706 642

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 15 15

 17. Jiné závazky                                                                                     123 19 55

IV. Jiná pasiva celkem                                                   130 0 0

PASIVA  CELKEM 134 7 -3

Výkaz zisků a ztrát
Číslo 
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

I. Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem

45 0 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizač-
ních 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 18 0 18

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 18 18

VII. Provozní dotace celkem 79 0 0 0

  Výnosy celkem 81 18 0 18

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

84 18 0 18
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