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Úvodní slovo 

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben 
pre Morava je nejdéle fungujícím romským spolkem.

Ano. Již 25 let své činnosti oslavilo Společenství Romů 
na Moravě v minulém roce. V dnešní době je to téměř 
zázrak. Dále pokračující zpráva o jednotlivých aktivi-
tách a projektech podrobně informuje a není třeba 
v tomto úvodu vše znovu rozebírat.

SRNM byl založena původně jako nevládní organiza-
ce s cílem a ambicí, 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 potře-
bují. Taky se měla stát laickým prvkem pro zakládání 
Muzea romské kultury.

Těchto cílů bylo dosaženo, proto se charakter činnos-
ti organizace postupně změnil na práci, která je dále 
dokumentována.
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Z této dokumentace není však možno prezentovat činnosti 
další, které jsou, jaksi mimoděk, o to však důsledněji a kon-
tinuálněji již mnoho let prováděny. Je to činnost, kterou 
není možno zařadit do běžných agend SRNM a které jsou 
vykonávány péčí předsedy, tedy autora tohoto úvodního 
textu. Autor si dovoluje na ně upozornit pouze proto, že 
vzhledem k jeho pokročilému věku, bude SRNM již tuto 
činnost dále vykonávat jen stěží, a že tedy stojí za to, aby 
byla zmíněna. 

Je to především činnost výsostně politická. Jsem totiž pře-
svědčen o tom, že politika, i ta nejvyšší, udává tón práce 
v naplňování oblasti lidských práv a do značné míry limi-
tuje i úspěch či neúspěch lidí, pracujících na nižších úrov-
ních. Svoji účastí donedávna ještě na mnoha evropských 
jednáních, spoluprací a kontakty zejména s ambasádami 
USA, Německa a Kanady dosahuje i prosazování programu 
a naplnění lidských práv a emancipace Romů i na úrovni 
Evropy a s podporou Evropy a USA.

Jako dlouholetý člen vládní Rady pro záležitosti Romů 
přispívá k přenášení toho, co se děje či naopak neděje 
na nejvyšší vládní úrovni do lokalit a to jednak osobně a 
jednak prostřednictvím periodika Romano hangos. To již 
v loňském roce vycházelo 18tým rokem.

Druhý prvek, kterým se SRNM dosti výrazně podílí na 

emancipaci Romů je jeho důsledné a trvalé prosazování 
programu identity Romů a to i v těsné spolupráci s Muze-
em romské kultury.

Třetí oblastí, kterou je třeba zmínit a která není v dalších 
dokladech zmiňována je prevence kriminality a práce 
s vězni. Mnoho úspěšně integrovaných a na podmínečné 
propuštění bývalých vězňů z výkonu trestu může děkovat 
právě SRNM, byť tuto práci na této půdě vykonává autor 
tohoto textu. Bez zázemí SRNM by však tuto práci nikdy 
nemohl konat.

SRNM se stalo stabilním spolkem vykonávajícím profesio-
nálně činnost v oblasti programu emancipace Romů v loka-
litách při práci mezi nimi. 

Ing. Karel Holomek

předseda a zakladatel
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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
2016: Měšťanská 59
69501 Hodonín
2017: bude změna, sledujte web

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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Organizační struktura 
Nejvyšším orgánem spolku je Rada, která je složená z regionálních ve-
doucích, kteří jsou vybíráni na shromážděních členů organizací v místech 
jejich působení a to na základě konsenzu všech členů místní organizace, 
případně z dalších osob schválených Radou. Rada volí předsedu orga-
nizace, který je statutárním orgánem, ten pak může zplnomocnit další 
osobu k vykonávání činností statutárního orgánu a jednání jménem 
organizace. Touto osobou je výkonný ředitel, který je zároveň hlavním 
koordinátorem všech projektů a kontaktní osobou pro donátory.

Členové rady v roce 2016
Ing. Karel Holomek, PHDr. Michal Kročil, Hana Vašková, Jiřina Somsiová, 
Martin Daňhel, Rudolf Dubovan, Jana Vejplachová

zaměstnaci a spolupracovníci 2016

brno vedení

Předseda spolku, statutár: Ing. Karel Holomek

Výkonná ředitelka, zplnomocněná statutárním zástupcem, projektová 
koordinátorka:   Bc. Jana Vejplachová

Ekonomka:   Ing. Zuzana Holomková

Administrativa:   Monika Přibylová

brno sociální služby

Bc. Kateřina Pažoutová, Alena Gabryšová, Bc. Renata Machalová

brno Romano hangos

Mgr. Sabir Agalarov (šéfredaktor); Ing. Karel Holomek, Jan Horváth, Gej-
za Horváth (redaktoři); Martina Vyziblová (korektury)

hodonín sociální služby

Hana Vašková, Pavla Holomková 

hodonín komunitní centrum

Hana Vašková, Jitka Poláková, Beata Formánková, Dušan Vašek, Eva Vaš-
ková, Michaela Vašková, Nasťa Rechová

olomouc sociální služby

Jiřina Somsiová, Jiří Somsi, Lukáš Ščuka, Soňa Vavreková, Martin Daňhel, 
Olga Ščuková

olomouc komunitní centrum

Jiřina Somsiová, Petr Ščuka, Zdenka Cafourková, Dana Kozlová, Adrianna 
Tóthová, Nikola Šebková, Jiří Somsi ml., Miroslava Víchová

rýmařov komunitní centrum

Martin Daňhel, Milan Daňhel, Veronika Mirgová, Ema Daňhelová, Lucie Bílá

Pozn.: Fotografie použité ve výroční zprávě pořídili zaměstnanci SRNM, kromě fotogra-
fií z návštěvy Muzea romské kultury (str. 8 a 15, Lenka Mitrenga, z nesbírkové kolekce 
Muzea romské kultury, Brno), a fotografiím z Django Festu, za které děkujeme fotogra-
fům Zuzaně Šestákové a Jaroslavu Krezkovi - JK_foto (str. 17).
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Sociální služby
Terénní programy
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.

Terénní programy poskytujeme v těchto lokalitách:

Hodonín, Brno, Olomouc, rýmařov

Malá část klientů je i z přilehlých obcí, kde vlastní službu nemají a obrátí 
se na nás (příkladem je obec Pěnčín na Olomoucku). V obci Rýmařov 
jsme byli pro rok 2016 vyřazeni z krajské sítě, neboť obec Rýmařov se 
odmítla zavázat k povinnému spolufinancování služby z vlastního rozpoč-
tu, přestože sami pracovníci města se na na naše zaměstnance obracejí s 
žádostí o pomoc a spolupráci. 
ORP Počet 

úvazků
Počet 

klientů
Počet ho-
din přímé 

práce
Brno 1,02 112 978
Hodonín 1,02 93 1092
Olomouc 1,5 43 1535
Celkem 3,54 248 3605

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. 

co se nejčastěji řešilo:

Jednoznačně 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, který chtěli s naší pomocí řešit, 
byly dluhy, které právě v kombinaci s bytovou nouzí vedou často do patových situací. 

Terénní programy SRNM podporuje Jihomo-
ravský kraj a Statutární město Brno, Olomo-
ucký 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 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 je otevřeno na adrese Pavlovická 27A v Olomouci každý všední 
den od 13 do 19 hodin. 

Celkem se do NZDM v roce 2016 dostavovalo 58 uživatelů (34 Olomouc 

+ 24 Pěnčín), průměrně přicházelo 10 dětí denně. Služba byla poskyto-
vána 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 rozhodnout se, zda a 
jaké skupinové aktivity se chtějí účastnit, pracovníci jsou jim k dispozici i 
pro řešení individuálních problémů a nesnází, které je trápí.

Bylo uskutečněno 507 skupinových aktivit.
Další doplňkové aktivity podpořené z dalších zdrojů jsou v další kapitolách „Komunitní centra“ a „Kultura“.

NZDM Olomouc podporuje Olomoucký kraj 
a Statutární město Olomouc. 
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Komunitní centra
Olomouc a 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. 

Olomouc

V Olomouci probíhaly koužky věnujícíc se prevenci kriminality, které 
doplňovaly činnost v NZDM. Zejména šlo o pravidelný hudební kroužek 
a poznávací kroužek, který zahrnoval výlety a výtvarné aktivity. Realizací 
se podařilo předcházet zhoršení školní docházky a prospěchu romských 
dětí, předcházet patologickým jevům jako je záškoláctví, drobná krimina-
lita, toxikomanie atd. Celkem se aktivit účastnilo 36 dětí z Olomouce.

Práce s dětmi navazuje na koncept práce s celými rodinami, který se sna-
žíme udržovat a díky tomu podpořit proces integrace romských komunit 
do většinové společnosti za současného udržení jejich kulturní identity. 

Díky projektům jsou děti hodnější a šikovnější ve škole, což je důležité 
pro jejich budoucnost.

Pěnčín

Děti se každoročně o maličko zlepšují, s nimi i rodiče. Před pár lety bylo 
pro ně například nepředstavitelné, že by dítě šlo po splnění povinné 
docházky na navazující studium, nyní, když viděli první vlaštovky a stýkají 
se s dětmi, které to dokážou, je to pro ně jedna z variant, začínají se 
zajímat o to, co je možné pro jejich dítě udělat. Rodiče dětí oceňují naši 

práci, mají zájem o doučování, často přijdou sami a požádají o doučování 
pro dítě. Je dobré, že si uvědomují, jak důležité je vzdělání. Rodiče také 
navrhují spolupráci, pokud je to možné, snažíme se o jejich zapojení, ale 
bohužel nemají na to, aby s námi jezdili na výlety, do bazénu, kina. Po-
kud je dítě sociálně slabé, vyřídí se mu stipendium u nadace na studium 
SOU nebo SŠ.

Některé děti s námi jely poprvé vlakem, pro ostatní byl zážitek, že to 
bylo Pendolino, byly nadšené. Moc se jim líbila také výstava šperků v 
Muzeu romské kultury. Po hudbě a tanci je mezi dětmi nejoblíbenější 
sport. Jsou v něm velice šikovná i děvčata, v některých sportech dokon-
ce překonávaly kluky (skok do dálky a do výšky). Pravidelně pořádáme 
fotbalové turnaje v Pěnčíně, dále pingpongové zápasy, kde hraje proti 
našim klukům pan starosta, díky kterému sportování v Pěnčíně velmi oži-
lo, hřiště je denně využíváno, ve sportu se zde opravdu nehledí na barvu 
pleti ani poměry, hrají všichni z Pěnčína společně.
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Letní tábor Pohořany

Konal se v Pohořanech, 1.-13.7.2016. Cílová skupina 30 romských dětí z  
Olomouce, převážně ze soc. vyloučených 5 lokalit. Díky podpoře MMOl. 
se děti opět mohly těšit na sport, hry, luštění křížovek, plavání, na toulky 
přírodou, kde poznaly své kamarády, měly pravidelnou stravu, poznaly 
novou přírodu, osamostatnily se od domácích prací a hlídání mladších 
sourozenců.

Půldenní turistiky už dětem nejsou cizí a těší se, co nového v přírodě 
objeví. Výlet půldenní do ZOO na Sv. Kopečku byl velmi oblíbený. O 
veškeré pohybové hry je velký zájem. Hrál se fotbal, vybíjená, volejbal, 
malá kopaná, skákání v pytli, běh na čas, kuželky, šipky. Také mezi dětmi 
byla šikovná děvčata, která do výšky skákala výše než chlapci. Hodně 
se malovalo venku na beton křídami, lepilo se, vytvářely se pohádkové 
postavičky.

Ve středu nás jako obvykle navštívila Policie ČR - předvedli různé sou-
těže, rychlost, zdatnost, střelba z pistole, no prostě nebralo to konce. Na-
konec si mohly děti obléknout uniformu. Probíhaly vědomostní soutěže, 
do kterých se zapojili i instruktoři a pedagogické pracovnice, kdo nejdří-
ve vyluští křížovku. Cenou byly nanukové dorty.

Noční diskotéky probíhají také pravidelně - na to se děti snad nejvíce 
těší. Tanec a zpěv, to je jim dáno. 
Zpíval Jirka Somsi, na klávesy 
hrál Erik Ščuka. Proběhla sou-
těž „Pohořany hledají zpěváka 
tábora 2016“, ve které zvítězil 
František Č., 9 let.

Stezka odvahy, se závěrečným 
opékáním vuřtů, ukončila pobyt 
plný smíchu, radostí a nezapo-
menutelných zážitků.

Hygienické návyky už berou děti 
jako samozřejmost, snaží se uklí-

zet ve svém pokoji, vždy jsou od správce i od návštěvy PČR a SPODU, soc. 
prac. MMOl. pochváleny.

Velmi oblíbený je náš kuchař, který chystá dobré polévky, omáčky, zelí a 
výpečky, děti se jen oblizovaly.

Snažíme se co nejvíce přednáškami a spoluprací s Policií ČR působit v 
oblasti prevence kriminality, vštípit dětem, že se nesmí krást, jak špatné 
jsou drogy, hlavně marihuana, která je dětem bohužel snadno dostupná. 
Kouření u starších dětí není snadné odbourat – hlídáme jak jen to jde.

Děti se stmelily, jsou kamarádské.  Místní občané jsou velmi vstřícní, ni-
kdo nás neurážel, do Pohořan pojedeme opět v 2017 rádi. Děti i dospělí 
se shodli, že se tábor vydařil.

Víkendovka Petrušov

Petrušov je nádherné místo skoro na samotě, byl to balzám na duši 
-  klid, žádná auta, jen statek a příroda. Na statku byl bazén, který jsme 
hojně využívali. Denní pěší túry po horách na zdravém vzduchu nám jen 
prospívaly. Divili jsme se, že nám tak chutná, ale kuchař je výborný. Také 
u táboráku jsme denně zpívali, vyprávěli různé příhody, také se strašilo. 
Hrál se pinec, volejbal, plavalo se. Každý jsme měli pokoj po 3, sprcha 
WC samostatné. To bylo něco. Víkend byl plný nadšení a dojmů, děti si 
odpočinuly od starostí všedních dnů, které se řeší doma a v rodinách. 
Vyčistily si hlavu a v pondělí mohly opět naskočit do celodenního progra-
mu práce ve škole a v komunitním centru.

Doučování

Kromě doučování skupinového poskytujeme i intenzivní doučování 
individuální. Takto bylo doučováno celkem 6 dětí, a to v nejohroženější 
věkové skupině - poslední dva roky ZŠ a první rok návazného studia. Ně-
které děti mají diagnostikovány poruchy např. dislexie, jiné jsou hyperak-
tivní. U všech bylo cílem doučování zvládnout přechod na SŠ nebo SOU, 
některé z nich to teprve čeká v r. 2017. Děti, které se hlásily, se všechny 
dostaly. Celkem to bylo z komunitního centra Olomouc 14 dětí, které 
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se v roce 2016 dostaly na SŠ nebo SOU (ostatním dětem není věnová-
na taková péče a jsou doučován v rámci jiných programů, proto nejsou 
započítány, individuálně bylo doučováno zmíněných 6). Všechny děti se 
pod vedením lektorů zlepšily, více dbají na přípravu a na domácí úkoly. 
Největší problémy mají děti v matematice (v té byly doučovány všechny 
děti), které ze školy nerozumí a je třeba jim vysvětlovat trpělivě a jiným 
způsobem, než jak to je ve škole. Mezi dalšími doučovanými předměty 
vede i český jazyk, který je také důležitý právě pro přijímací zkoušky. 

Doučujícími studenty byli jak VŠ studenti, tak i studenti posledních roční-
ků SŠ, kteří mohli doučovat děti ZŠ. 

Aktivity KC Olomouc:

Únor:   maškarní karneval 
Březen:   program MDŽ 
Duben:   Den Romů Rýmařov 
  Den Romů Olomouc 
  Den Romů Bruntál hudební vstoupení 
  Velký Újezd přednáška s programem celá škola
  Pálení čarodějnic 
Květen:   fotbalový turnaj 
  Den dětí 
  Kino, bazén, pinec turnaj o cenu starosty OÚ Pěnčín 
  Festival Velké Popovice hudební taneční 
Červen:   bazén, kino, výstava kočárů, šachový turnaj 
Červenec:  tábor 10 dní Pohořany 
  Ochoz víkendovka 
  Festival Románi Gíli 
Srpen:   Praha výlet 
  Hodonínek, pamětní místo romského holocaustu 
  V NZDM přednáška drogy Policie ČR
  Výstava Muzeum romské kultury
  Bazény, kina, turistické pěší túry, ZOO Sv. Kopeček 
  Loučení z prázdninami 
Září:   Festival Rýmařov 
  Romská pouť 
  Hudební vystoupení v Brno pořádané IQ Roma 
  Víkendovka Petrušov 
Říjen:   Výstava loutek 

  Kino, bazén 
  Hranice taneční soutěž 
  Fotbalový turnaj MMOl. SRNM 
  Promítání filmu FC ROMA - Hudební doprovod MIX 
  Pouštění draka s OÚ Pěnčín 
Listopad: Víkend v Pěnčíně 
  Výročí SRNM- oslava, promítání, prezentace, hudba, tanec 
  Praha památky 
  Bruslení bazén, rybaření 
Prosinec:  Mikulášská 
  Praha památky 
  Víkend v Pohořanech 
  kino 
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Hodonín
Město Hodonín, Jihomoravský kraj

Centrum slouží pro děti a mládež hlavně jako klubovna. Centrum navště-
vuje během měsíce 25 až 28  dětí. Většina dětí nemá doma počítač. V 
centru mají k dispozici počítač, ten je dětmi a studenty využívány přede-
vším k přípravě do školy. Píší si zde seminární práce, slohová cvičení atd. 
Probíhá zde doučování 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 rodičovské 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 ne-
jsou 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 2016 jsme pořádali v pořadí již čtvrtý 
rok víkendový pobyt pro maminky s dětmi, 
tentokrát v Haluzické hájovně, 10.-12.6.2016. 
Stejně jako v předešlých letech byl o pobyt 
mezi maminkami velký zájem. Maminky, které 
se na pobyt přihlásily, se zúčastnily obou 
víkendových pobytů. Letošní pobyt v Haluzické 
hájence jsme pojali malinko odlehčeně, a to 
především proto, aby si děti užily koupání v 
bazénu, který nám byl k dispozici přímo v areálu hájovny. V sobotu přijela za mamin-
kami mladá paní učitelka Naďa Vašková, která vyučuje na speciální škole. Tématem 
přednášky byly hyperaktivní děti s různými poruchami. Maminkám se přednáška velmi 
líbila. Na různých modelových situacích se učily, jak se v dané situaci k dítěti chovat, 
jak se s dítětem s touto poruchou učit, jaké mimoškolní aktivity jsou pro děti s různými 
poruchami vhodné.
V podobném duchu byl pořádaný i druhý víkendový pobyt, který se uskutečnil 26.-
28.8.2016 v rekreačním středisku Lučina na ranči Vlčák, kde to již maminky dobře znají. 
Děti si již neužily tolik koupání, ale zato se více chodilo na vycházky do lesa a blízkého 
okolí. I na tomto víkendovém pobytu přijela za námi paní učitelka Naďa Vašková. Před-
náška navázala na téma z prvního víkendového pobytu.
O děti se po dobu přednášek a bohaté diskuse starali pořadatelé pobytu. Pořadatelé 
také zajišťovali, program po celé 3 dny, dále pitný režim a stravu pro všechny 5x denně.

Fotbalový kroužek

Z projektu JMK byla podpořena již tradiční celoroční sportovní činnost v 
lokalitě Hodonín. Ve sportovním kroužku se zaměřujeme především na 
fotbalový tým ml. žáků, který jsme založili v březnu 2015 pod TJ Nesyt 
Hodonín. Tým má 13 hráčů, kteří  trénují pravidelně 3x v týdnu pod ve-
dením 3 zkušených trenérů. Zápasy se hrají vždy o víkendech. Od jara do 
podzimu trénují na venkovním hřišti, zimní přípravu mají v tělocvičně. 
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Pro velký zájem chlapců o tréninky jsme si dohodli s předsedou TJ Nesyt 
tzv. hřiště B, na kterém 3x v týdnu pravidelně vybíjí energiii neregistrova-
ní fotbalisti. Na jejich sportovní výkony dohlíží lektoři volného času, kteří 
mají sportovní kroužek na starost.

Jednorázové akce

30.4.2016 Pálení čarodějnic  / Účast 30 dětí ve dvoře Janáčkova x Pr. Veselého
21.5.2016 Den národnostních menšin, Brno Lužánky / Účast 10 dospělých, Tradiční 
pokrmy
10.-12.6.2016 Víkendový pobyt Lačhi daj
10.7.2016 do 15.7.2016 Letní tábor
26.-28.8.2016 2. víkendový pobyt Lači daj
18.11. 2016 výlet do aquaparku Uh. Hradiště / účast 28 dětí 12 dospělých
25.11 a 26.11. 2016 Výroba adventních věnců / Účast 15 děti 6 rodičů
5.12. 2016 Mikulášská besídka / Účast 28 dětí, 15 rodičů + čerti a Mikuláš s andělem
10.12.2016 Výroba vánočních svícnů / Účast 15 dětí 6 rodičů
17.12.2016 Pečení vánočních perníčků / Účast 12 dětí 6 maminek 

Letní dětský tábor:

Tento tábor byl v pořadí šestnáctý. Poprvé za tuto dobu jsme byli ubyto-
váni v budově. Tento typ ubytování nám příliš nesvědčil. Bohužel jsme si 
v letošním roce nemohli pobyt moc vybírat, neboť nás majitelé rekreač-
ních středisek odmítali jakožto romské sdružení. 

V letošním roce jsme měli na táboře poprvé nejen děti, kterých bylo celkem 26, ale 
svou premiéru měli i někteří vedoucí. Vzhledem k tomu, že rekreační areál DDM Sluníč-
ko Otrokovice je situován jen malinký kousek od města, nebylo tolik příležitostí chodit 
do přírody. Využívali jsme hlavně areál samotný, který byl vybavený travnatým hřištěm. 
Počasí nám přálo, takže jsme využívali místního koupaliště. Nechyběly tradiční turna-
je ve vybíjené, ve stolních hrách a nechyběla ani stezka odvahy. I když z technických 
důvodů jsme byli nuceni pobyt zkrátit na 6 dní (na budově proběhlo statické měření 
a musela být vyklizena), odvážely si děti z tábora nejen diplomy a věcné ceny za své 
sportovní úsilí, ale i spoustu krásných zážitků.          
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Rýmařov
Moravskoslezský kraj, Město Rýmařov

Moravskoslezský kraj v roce 2016 podpořil tři projekty v rýmařovké 
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
Díky projektu bylo podpořeno celkem 52 účastníků z cílové skupiny rodi-
ny s dětmi do 15 let a mládež do 26 let. 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 (příměstský 
tábor). Děti a mládež tak navštívili například:
- Aquacentrum v Rýmařově, 
- plavecký bazén v Bruntále, 
- kino v Opavě, 
- turistický výlet do Harachova u Rýmařova, 
- loučení s prázdninami, 
- turnaj v nohejbalu, 
- mikulášská besídka. 
- a další.
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Zájem o jednodenní výlety byl velký. Důraz byl kladen na to, aby se děti 
prostřídaly a aby každý uživatel navštívil alespoň 1 pořádanou akci.

Dále v rámci projektu byl realizován sportovní a výtvarný kroužek. Oba 
kroužky byly provozovány jedenkrát týdně zkušeným lektorem. Děti v 
rámci sportovního kroužku měly možnost využít multifukční hřiště v 
Rýmařově, na kterém hrály volejbal, házenou, fotbal nebo vybíjenou. 
Díky sportovnímu kroužku vznikla parta dospívající mládeže, která své 
zalíbení našla v nohejbalu. Uspořádali jsme proto ve spolupráci s olo-
mouckou pobočkou turnaj, který se konal na veřejném hřišti nedaleko 
komunitního centra. Sportovní soutěže (běh na 50m, skok do dálky, skok 
přes lano, vybíjená, vyvolávaná) byly lákadlem pro získání bodů, které 
děti mohly proměnit za zajímavé 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.

Celoroční činnost
Cílem předkládaného projektu bylo zabezpečit celoroční provoz komu-
nitního centra SRNM Rýmařov, zejména pak pravidelné aktivity výchov-
ně-vzdělávacího charakteru pro děti a mládež. Jednalo se zejména o 
rodiny sociálně vyloučené a rodiny nacházející se v tíživé životní situaci, 
jejichž fungování je výrazně narušeno a k zvládnutí této situace potřebují 
pomoc.

Aktivity pořádané v komunitním centru přispívají k prevenci sociálně 
patologických jevů, děti jsou navyklé tyto aktivity navštěvovat. Komunit-
ní centrum je pro ně místem setkání nejen s ostatními vrstevníky, ale i s 
rodinnými příslušníky. Členové komunity se aktivně podílejí na progra-
mu, pomáhají zkušeným lektorům.

V rámci pravidelných aktivit byl realizován taneční a výtvarný kroužek, 
dále pak samostatná práce na počítači, stolní a sportovní hry. 

Výtvarný a sportovní kroužek společně s jednorázovými aktivitami byl 
spolufinancován Dotačním programem Moravskoslezského kraje. Děti a 
mládež měly možnost navštívit spoustu aktivit. 

Do projektu byly zapojeny i rodiče dětí, usilujeme o jejich účast, nechce-
me, aby centrum sloužilo jako místo, kde mohou děti odložit, ale jako 
místo setkání celé komunity, kde si každý účastník může říci svoje slovo 
a spolupodílet se na fungování. Bylo zapojeno celkem 88 osob, včetně 
dětí.
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Jak to funguje?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt probíhal v pobočkách Olomouc, Rýmařov a Hodonín. Zaměřoval 
se na získání většího povědomí o různých zaměstnáních a vytváření cílů 
u dětí navštěvujících základní školy. 

Děti se podívaly na spoustu zajímavých míst, kde jim pracovníci SRNM 
zprostředkovali kontakt se zaměstnanci, kteří v daném oboru přímo pra-
cují. Stejně tak se na výletech i při práci v komunitních centrech bavily o 
tom, kdo má jaké plány do budoucna, jaké jsou možnosti a co je potře-
ba splnit či vystudovat pro vykonávání 
různých povolání. Většina dětí nemá 
vzory v rodinách, a i když jejich rodiče si 
důležitost vzdělání uvědomují, je nutné 
o jeho významu přesvědčit a motivovat 
také děti samotné.

Projektu se účastnilo 53 dětí od 5 do 20 let ze sociálně vyloučených ro-
din, které se podívaly na zajímavá místa ve svém okolí (pošta, knihovna, 
nádraží, lékárna, kadeřnictví…) i na vzdálenějších místech (huť v Ostravě, 
letiště v Praze, muzeum v Brně, továrna ve Zlíně…), kde jim zaměstnanci 
těchto provozů pověděly podrobnosti o svojí práci a odpověděly dětem 
na otázky, podívaly se na spoustu míst jakoby zevnitř, 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 skupinově i individuálně pra-
covaly na ucelení svých představ o budoucnosti a o možnostech, které 
jim svět nabízí. 

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. Projekt byl velmi úspěšný, děti z něj byly nadšené a v r. 
2017 probíhá díky další podpoře MŠMT jeho pokračování. 
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Kultura
Romano hangos
Ministerstvo kultury ČR

Romano hangos je dvoujazyčné tištěné médium novinového formátu, 
které jsme vydávali v roce 2016 již osmnáctým rokem. Šéfredaktorem 
čtrnáctideníku je Mgr. Sabir Agalarov. V roce 2016 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 periodikum, ve kterém problé-
my 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. 

Django Fest XVI. ročník
Statutární město Brno, Ministerstvo Kultury 

Divoká procházka po stopách romské hudby se popatnácté uskutečnila 
v sobotu 22.10.2016 v brněnskému klubu Fléda. V úvodu zahrála brněn-
ská kapela Budoár staré dámy, která je stálicí bezmála 20 let působící na 
scéně propojující alternativní rockovou hudbu s tvorbou českých básníků 
i vlastními texty, která vás snadno pohltí do svého světa plného poetické 
energie. Po nich se představilo Imperio z Přerova, hrající vlastní romskou 
worldmusic, která působí od roku 2006 a je matadorem festivalů u nás 
i na Slovensku. Na tyto usměvavé chlapiska, kterým nástroje v rukou 
samy tančí, budeme dlouho vzpomínat! Jako další se představila forma-
ce Django Jet, kapela, která vzdává hold jazzovému velikánovi Django 
Reinhardtovi, jehož jméno nosí v odkazu i tento festival. Zahráli taneční 
swing a francouzský gypsy jazz 
30. a 40. let. V repertoáru jsme 
našli české, francouzské i americ-
ké swingové vypalovačky, prolo-
žené temperamentními instru-
mentálkami po vzoru Djanga a 
jeho Hot Club de France. Nechy-
bělo jim stylové oblečení a iluze 
přenesení se do doby Djanga 
byla dokonalá. Tato kapela měla 
mezi účastníky velkou odezvu, 
zejména u těch dříve naroze-
ných. Dalším z vrcholů večera 
byl nevidomý zpěvák a hudebník 
Mario Bihári s kapelou Bachtale 
Apsa. Jeho naléhavý sametový 
hlas doháněl některé návštěv-
níky až k slzám. Na dobrou noc 
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nám zahráli energií nabití hudebníci z kapely Milan Kroka Live band. I 
přes nemoc bubeníka, kterému tímto děkujeme, že vystoupení nevzdal, 
odvedli dobrý výkon, na závěrečnou píseň se k nim přidali i muzikanti z 
Imperia a muzikanti, kteří přišli na festival jako diváci. Byl to grandiózní 

závěr a z posluchačů se minimálně na tuto kapelu stali tanečníci.

Festivalu se zúčastnilo přes 200 osob, bohužel je Fléda nyní řešena tak, 
že má mnoho zákoutí a počet se tak „rozptýlil“ po podniku a musíme 
říct, že naplněný klub vypadá jinak, i když návštěvnost byla dobrá. Pro 
příští ročník uvažujeme o změně místa konání, ovšem problém je, že 
pro více kapel potřebujeme i velké zázemí, které nám malé kluby nejsou 
schopné nabídnout. Opět se nám však podařilo vedle sebe postavit jak 
místní Romy z lokality, tak příslušníky majority, a to různých věkových 
kategorií.  

Fotografie a video z akce je možné shlédnout na nově zřízeném face-
bookovém profilu festivalu - https://www.facebook.com/djangofest/
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Romani Gili Olomouc 2016
Ministerstvo kultury ČR

Devátý ročník festivalu, který se uskutečnil v letním kině Hoblina v sobo-
tu odpoledne dne 30.7.2016, se mimořádně vydařil. Zahájili jej zpěváci 
společným zpěvem romské hymny Gelem, gelem.

Naší snahou je udržet tradice romské písně a tance. Letní kino zaplavi-
ly barevné oděvy, hudba, písně a tanec. Už po 9 let nám svítí sluníčko. 
Všichni už se těší na účinkující a nešetří potom potleskem. Nechybí čest-
ní hosté Magistrátu a krajského úřadu.

Před diváky se střídaly dětské taneční soubory –předváděly čardáš 
slovenský, olašský, maďarský ale i ruský. Představily se soubory z NZDM 
Charita Olomouc, Charita Přerov, SRNM Olomouc, MMOl., Bruntál, 
SRNM Hodonín

Také hudebnická mládež, která 
navštěvuje NZDM se předvedla, 
nejmladšímu zpěvákovi je 6 let 
a sklidil velký potlesk. I nejmlad-
ší tanečnice 3 roky se vrtěla v 
rytmu čardáše. Zahráli nám i tá-
tové, kteří mají rádi muziku a už 
byli všichni v kole - děti, mládež, 
babičky i dědečkové. Tančilo 66 
tanečníků v souborech, hrálo a 
zpívalo 12 hudebníků.
Akce je velmi oblíbená nejen pro 
poslech písní, ale hlavně že se zde lidé 
společně setkají, mají si co říci, zazpí-
vají, zatančí a nálada je prostě parádní. 
Účastníků bylo celkem 250. Opět mohu 
říci, že akce se velmi vydařila, neměli 
jsme žádný konflikt, doufám, že se akci 
podaří uskutečnit i v roce 2017.

Romfest Rýmařov 1. ročník
Moravskoslezský kraj, Město Rýmařov
Festival romské kultury byl uskutečněn dne 10.9.2016 v sále Střediska volného času v 
Rýmařově. Moderováním se zhostila paní Jiřina Somsiová, která s pořádáním festivalu 
měla bohatou skušenost. 

Rýmařovská pobočka SRNM, se nechala inspirovat Olomoucí a udpořá-
dala pro širokou veřejnost festival 
romské kultury, kde byla prezen-
tována romská hudba a taneční 
vystoupení. Tahákem programu 
se stala hudební skupina DAKTAR 
ze Šumperka a Lucka s Bobanem. 
Dále vystoupila hudební skupina 
Gipsy Bacht, SRNM MIX, ROMSTAR 
a Jiří Somsi. Taneční vystoupení za-
hájila Karika a Jagori pod vedením 
paní Anastázie Šandorové, dále 
pozvání přijala Charita Olomouc s 
taneční skupinou Khale Jakha pod 
vedením paní Evy Gáborové a v 
neposlední řadě vystoupila skupina 
Ternore a Báre čaja z olomoucké 
pobočky SRNM. 
Festivalu se zúčastnilo cca 300 účastníků.
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Mezinárodní den Romů
Statutární město Olomouc, Moravskoslezský 
kraj, Město Rýmařov

Olomouc
Oslavy proběhly v Olomouci dne 8. 4. v areálu Letního kina Hoblina v 
odpoledních hodinách. Na oslavách spolupracovalo SRNM Olomouc s 
Charitou Olomouc a Magistrátem města Olomouce.

Program byl určen především dětem a mládeži z NZDM, kteří navštěvují 
pravidelně kroužky. Zde měly možnost, ukázat své taneční a hudební 
umění. Tančily slovenský, maďarský, olašský čardáš, sambu. Spolu s nimi 
si zazpívali rodiče i příbuzní. Zahrály kapely MIX Olomouc, Náklo, Ryt-
mus, Bacht, Somsi Jiří.

Počasí nám přálo, nálada byla výborná. Sešlo se přes 80 tanečníků, 20 
hudebníků, tleskalo zhruba 250 diváků nejen z Olomouce, ale i ze Štern-
berka, Prostějova, Nákla, Přerova, či Moravského Berouna

Je nám ctí, že se zúčastnili také čestní hosté - PhDr. Renáta Köttnerová 
z Olomouckého kraje, Mgr. Michal Majer, vedoucí sociálního oddělení 
MMOl., Mgr. Petra Fešarová, Doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál Ph.D.
Děkujeme za finanční pomoc Statutárnímu městu Olomouc, panu 
Krátkému, který nám umožnil oslavu uskutečnit v 
Letním kině Hoblina, Policii ČR a Městské policii. 

Rýmařov
Mezinárodní den Romů se konal v Rýmařově dne 7. 4. 2016 v sále Zá-
kladní umělecké školy. Pozvání přijal významný romský aktivista, jehož 
otec stál u zrodu ustanovení tohoto významného dne, pan Ing. Karel Ho-
lomek. Ten rýmařovskou romskou komunitu a ostatní účastníky majorit-
ní společnosti přivítal, povyprávěl o Mezinárodním dni Romů a zdůraznil 
bohatou romskou kulturu. Pozvání přijalo i vedení města, zúčastnila se 
místostarostka paní Mgr. Marcela Staňková, dále pozvání přijala vedoucí 
sociálního odboru paní Bc. Iveta Podzemná nebo třeba ředitelka By-
termu, p.o., paní Ing. Lenka Vavřičková. K zpestření zazpívala hudební 
skupina SRNM MIX a Jiří Somsi. Taneční program zahájila Karika a Jagori 
pod vedením paní Anastazie Šandorové, dále vystoupila taneční skupina 
TERNORE pod vedením paní Jiřiny Somsiové. Oslav se zúčastnilo přibliž-
ně 100 účastníků, kteří si pochvalovali příjemnou atmosféru romského 
folkloru.

Mezinárodní den Romů byl doprovázenen výstavou výtvarných prací dětí 
a předtavením aktivit široké veřejnosti v městské knihovně Rýmařov, 
výstava nesla název „Jsme stejní, jako vy!“
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Brno
V Brně jsme se jako každoročně zapojili do oslav pořádáných všemi rom-
skými organizacemi v Brně. Akce nesla název „Týden romské hrdosti“

Přehled akcí v Brně spojených s oslavami 

PONDĚLÍ 4.4. OD 15 HODIN - SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL U STROMU 
TOLERANCE (u hlavní budovy v parku Lužánky)
- výroba papírových květin
- hudební vytoupení Čohanas
- taneční vystoupení Merci
- zdobení Stromu Tolerance

ÚTERÝ 5.4. OD 17 HODIN - DEBATA „ROMOVÉ A VÝZVY 21. STOLETÍ“ 
(přednáškový sál FSS MU, Joštova 10, Brno)
- romská debata na akademické půdě
- Diskutující: PhDr. Jana Horváthová, historička a ředitelka Muzea romské kultury; Bc. 
Jiří Daniel, vedoucí střediska sociální pomoci Jihomoravského kraje; Mgr. Lucie Fuková 
Horváthová, politička, garant sociální inkluze místního akčního plánu Pardubice; David 
Tišer, romský LGBT aktivista, ředitel Ara Art 
- Debatu moderovala Mgr. Alica Sigmund Heráková, romská novinářka

STŘEDA 6.4. OD 14 HODIN - ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY NA HVĚZDIČCE 
- fotbalový turnaj
- příprava tradiční romské kuchyně
- tvorba paírových růží a drobných předmětů v barvách romské vlajky
- věštírna pro mládež a dospělé
- vystoupení skupiny Band alla zingara
- „My a naše historie“ - příběhy očima romských pamětníků
+ volné vstupy do Muzea romské kultury 10:00-17:15

ČTVRTEK 7.4. OD 16 HODIN - AMARO RECORDS
- Slavnostní otevření komunitního nahrávacího studia

OD 19 HODIN - KŘEST CD ZAPOMENUTÉ TÓNY (Muzeum romské kultury)
- křest CD cimbálové muziky Horváthovců

PÁTEK 8.4. - BRNO SLAVÍ MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ (Nám. Svobody)
Od 12:00 ochutnávka tradičního romského jídla, věštírna, seznámení s romskou litera-
turou, historií a kulturou.

Od 14:30, po přivítání Mgr. Martina Malečka, starosty Brno-sever, Mgr. Jana Presse, 
ředitele Moravské galerie Brno a Ing. Libuše Nivnické, ředitelky Knihovny Jiřího Mahena 
v Brně, začal kulturní program s tanečním vystoupením skupiny Pirož Rouža, přehlídkou 
tradičních romských oděvů i nové módní značky Gypsy MaMa, hudební vystoupení 
seskupení Amaro records či tradiční cimbálkou pod vedením Viliama Oračka. Jako zlatý 
hřeb vystoupil populární romský muzikant Tomáš Botló. 
Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak se náměstí zaplnilo lidmi a koncert proběhl pod-
le představ organizátorů a dle všeho i ke spokojenosti publika.

Oslavy 25 let SRNM
V řájnu oslavila naše organizace 25 let fungování, proto se v Olomouci 
jako jedné ze zakládajících poboček rozhodli uspořádat komorní oslavy 
pro příznivce SRNM. Promítaly se fotografie z uplynulých let a představi-
ly se aktuální taneční a hudební kroužky, které v SRNM Olomouc působí.
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Podpora
Přehled poskytovatelů dotací

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

Každá koruna se počítá, pokud najde správné využití: Na číslo účtu 2300661977/2010 u Fio ban-
ky nám můžete zaslat jakoukoliv jednorázovou či pravidelnou platbu. Nezapomeňte do zprávy 
pro příjemce napsat své jméno a adresu, abychom vás mohli snadno identifikovat. Pokud tam na-
píšete 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 zprá-
vy pro příjemce např. město, pro které chcete, aby byl váš dar využit. 

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

Materiální pomoc: Dokážeme využít spoustu věcí! Jste v blízkosti jedné z našich poboček? Ozvěte 
se prosím se svou nabídkou – nepohrdneme starším kancelářským nábytkem ani funkčním 
vybavením, čas od času rodiny, se kterými spolupracujeme, zažívají takovou nouzi, že přivítají po-
travinovou 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!

Přehled darů poskytnutých 
soukromými osobami
Daňhel Martin   Rýmařov  5 862
Godíšková Veronika  Brno   200
Holomek Karel   Brno   9 788
Holomková Pavla   Hodonín  1 000
Holomková Zuzana  Brno   564
Kanerová Miroslava    2 000
Orság Martin   Brno   12 750
Vejplachová Jana   Brno   17 706 
Zelinka František   Brno   4 000
CELKEM      53 870 

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 44 854

Romani Gili Olomouc 45 000

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Jak to funguje? 300000

Jihomoravský kraj Sociální služby (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.) 677 400

Sociální služby (dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.) 104 648

Volnočas.aktivity Brno a Hodonín 55 000

Olomoucký kraj Sociální služby (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.) 1 083 300

KC Olomouc - Pěnčín 50 000

Moravskoslezký kraj Volnočasové aktivity 78 000

KC Rýmařov 30 100

Kultura národnostní menšiny 64 000

Město Brno Sociální služby 219 000

Django Fest 23 000

Město Hodonín Výchovné a vzdělávací aktivity 7 000

Dobrá matka-Lači daj 15 000

Město Olomouc Sociální služby - Terénní program 35 000

Sociální služby - NZDM 76 000

Doplnění služeb KC Olomouc 50 000

KC Olomouc 2016 - tábor 134 000

Kulturní aktivity Olomouc 10 000

Město Rýmařov KC Rýmařov 10 000

Kulturní aktivity KC Rýmařov 10 000

Úřady práce Aktivní politika zaměstnanosti 658 453

Příspěvky soc. odborů Letní tábory (Hodonín, Rýmařov) 146 225

Předplatné, inzerce Romano hangos 19 120

Vlastní příjmy Poskytnuté služby, vybrané vstupné 207 063

Dary soukromé Dary soukromých osob 53 870

PŘÍJMY CELKEM 5 006 033

Výdaje

Brno Olomouc Hodonín Rýmařov Šternberk CELKEM

Spotřební náklady celkem 48 008 99 139 58 488 111 133 107 027 423 795

Spotřeba materiálu 13 370 96 659 40 943 95 989 246 961

Nákup DHM 10 462 2 480 17 545 6 174 36 661

Spotřeba energie 24 176 8 970 107 027 140 173

Služby celkem 928 067 344 644 213 312 248 247 6 523 1 740 793

Opravy a udržování 2 952 23 339 4 612 30 903

Cestovné 57 959 55 246 12 605 42 898 168 708

Spoje 33 919 17 030 16 817 15 019 4 020 86 805

Nájmy 185 820 100 000 118 900 67 992 472 712

Hudební produkce 37 401 25 400 40 200 103 001

Autodoprava, kult. a sport.akce 20 012 7 578 28 433 56 023

Ubytov, stravné - tábory 73 540 50 500 38 700 162 740

Propagace 14 943 9 446 8 051 32 440

Školení 10 460 11 400 700 22 560

Výrobní nákl.- noviny RH 288 446 288 446

Distribuční nákl. - noviny RH 202 375 202 375

Ekonomické služby 28 200 28 200

Honoráře - noviny RH 16 883 16 883

Ostatní služby 48 709 9 231 6 212 2 342 2 503 68 997

Osobní náklady celkem 1 140 049 881 842 606 903 214 938 0 2 843 732

Mzdové náklady 756 996 590 153 446 877 146 638 1 940 664

Zákonné pojištění 262 185 206 189 160 026 49 300 677 700

Dohody o provedení práce 120 868 85 500 19 000 225 368

Daně a poplatky 7 192 0 0 0 2 414 9 606

Ostatní daně a poplatky 3 310 3 310

Pojištění 3 882 2 414 6 296

NÁKLADY CELKEM 2 123 316 1 325 625 878 703 574 318 115 964 5 017 926
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Rozvaha k 31.12.2016, v tis. Kč 

Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny, 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

10 219 229

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     14 219 219

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 -219 -229

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotné-
mu majetku

34 -219 -229

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

41 1 566 1 367

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 
až 51

42 0 0

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 
až 71

52 353 369

   1. Odběratelé 53 0 0

   5. Ostatní pohledávky 57 222 218

  17. Jiné pohledávky                                                   69 131 151

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

72 1 213 998

   1. Pokladna   73 3 9

   3. Účty v bankách     75 1210 989

IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 
až 84 

81 0 0

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 1 566 1 367

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období

Stav k 
posled. dni 

účetního 
období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 
+ 91                

86 83 -12

I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 
až 90

87 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 
až 94

91 83 -12

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 0 0

B.        Cizí zdroje celkem 95 1483 1379

I. Rezervy celkem 96 534 617

   1. Rezervy                                                                                                      97 534 617

II. Dlouhodobé závazky celkem  Součet ř. 99 
až 105

98 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem                                   Součet ř. 107 
až 129

106 949 762

   1. Dodavatelé 107 74 74

   3. Přijaté zálohy 109 96 120

   4. Ostatní závazky 110 21 7

   5. Zaměstnanci 111 251 176

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

113 159 95

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 109 101

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -53 -53

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 -1 -1

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 -69 -101

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121 30 30

 17. Jiné závazky                                                                                     123 332 314

IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 
až 133

130 0 0

PASIVA CELKEM ř.  86 + 95 134 1 566 1 367
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Výkaz zisků a ztrát

Nulové řádky jsou pro přehlednost vypuštěny, 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 2 317 107 424

   1. Spotřeba materiálu 3 284 0 284

   2. Spotřeba energie 4 33 107 140

II. Služby celkem 7 1 731 10 1 741

   5. Opravy a udržování 8 3 0 3

   6. Cestovné 9 169 0 169

   8. Ostatní služby 11 1 559 10 1 569

III. Osobní náklady celkem 12 2 843 0 2 843

   9. Mzdové náklady 13 2 166 0 2166

 10. Zákonné sociální pojištění 14 666 0 666

 11. Ostatní sociální pojištění 15 5 0 5

 13. Ostatní sociální náklady 17 6 0 6

IV. Daně a poplatky celkem 18 4 6 10

  16. Ostatní daně a poplatky 21 4 6 10

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 4 895 123 5 018

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 53 152 205

   2. Tržby z prodeje služeb 47 53 152 205

   3. Tržby za prodané zboží 48 0 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem

49 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 19 10 29

 15. Úroky 63 0 1 1

 18. Jiné ostatní výnosy 66 19 9 28

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

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 192 0 192

 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organi-
začními složkami

76 138 138

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 54 54

VII. Provozní dotace celkem 79 4 580 0 4 580

 29. Provozní dotace 80 4 580 0 4 580

  Výnosy celkem 81 4 844 162 5 006

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 -51 39 -12

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 -51 39 -12
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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 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

AKTIVA CELKEM 85 -3 -3

PASIVA

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    86 -986 -940

I. Jmění celkem                                                                 87 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 91 -986 -940

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 18 45

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let                                             94 -1004 -985

B.        Cizí zdroje celkem 95 983 937

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                                   106 983 937

   1. Dodavatelé 107 37 37

   5. Zaměstnanci 111 234 234

   8. Daň z příjmů                                                                                      114 642 577

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 15 15

 17. Jiné závazky                                                                                     123 55 74

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

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 45 0 45

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 45 45

VII. Provozní dotace celkem 79 0 0 0

  Výnosy celkem 81 45 0 45

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 45 0 45
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