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Základní údaje

Plný název:   Společenství Romů na Moravě
     Romano jekhetaniben pre Morava

Adresa sídla:   Cejl 460/35, 602 00 Brno 
    (v roce 2021 platná i adresa Bratislavská 65a)

IČO:     440 151 78

Právní forma:   spolek

Registrace:   Krajský soud v Brně, spisová značka L 1348

     1.1.2014, Krajský soud v Brně; 31.10.1991, registrace MV ČR

Číslo účtu:    2300661977/2010

Datová schránka: w7weuu8

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

Naší vizí je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální a společenský rozvoj uživate-
lů našich služeb v přirozeném prostředí.

Hodnoty, které vyznáváme:
- spolehlivost -

- důvěryhodnost -
- znalosti a zkušenosti -

- otevřený a přátelský přístup -
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Úvodní slovo
Bc. Jana Vejplachová

V roce 2021 naše organizace oslavila 30 let fungování. A to už není málo! Od po-
čátku si neseme nejen svůj dlouhý dvojjazyčný název, ale i hlavní poslání a způsob 
fungování. V roce 1991 se sešli aktivní Romové z Moravy a rozhodli se, že je nutné 
změnit ráz, jakým společnost na Romy nahlíží, dát lidem práci a příležitosti, podpo-
řit je v cestě životem, ale přitom uchovat jedinečný romský národ. Důležitou sou-
částí byla i aktivní tvorba romské politické reprezentace, kterou nyní sice podporu-
jeme, ale sami v tomto směru činnost nevyvíjíme. 

Hlavní představitel pan Holomek je nyní již v péči rodiny, ale s jednou z důležitých 
postav, která stála u tohoto hnutí od počátku, paní Jiřinou Somsiovou, se můžete 
setkávat při práci v Olomouci a okolí dodnes. Dokumenty o založení SRNM a z prv-
ního roku činnosti přinášíme obrazovou přílohou letošní výroční zprávy. 

Cesta, kterou si před 30 lety vytyčili, bude delší, než si tehdy kdo pomyslel. Chudo-
ba a vyčlenění je stále téma, které musí Romové řešit. Svou prací jsme přispěli ke 
zlepšení mnoha osudů. V každém městě se každý rok podaří vystudovat alespoň 
střední školu několika dětem, každý rok najdeme několika rodinám bydlení, kte-
ré si pak udrží, každý rok se dostane do stabilní práce několik dalších osob, každý 
rok pomůžeme ke splacení dluhů několika rodinám. Jsou to stovky ročně, tisícovky 
osob za ta desetiletí... Ale těch lidí jsou stovky tisíc, a jen malá část z nich nemá 
vyšší cíle! Za velkých obtíží vystupují z bludného kruhu, protože je potřeba velkého 
odhodlání dostat se z nuzného, ale pohodlného života na okraji společnosti. Když 
se ohlédneme zpět, vidíme přeci jen změnu. Změnu jak u Romů samotných, tak u 
části majority, která se nebojí života ve společnosti, dávající příležitost všem bez 
rozdílu. Trpělivě a krok po kroku, věříme, že se cíle prospěšného pro všechny do-
bereme. Ale bude to trvat déle než dalších 30 let. Přesto to smysl má, pro budouc-
nost, pro naše děti.

V roce 2021 jsme tedy měli slavit, ale jak jsme slavili? Prací, jako každý rok. Zní to 
jako klišé, ale skutečně to tak bylo. Jako každý rok jsme se v lokalitách potýkali se 
specifickými problémy dospělých i dětí, bojovali jsme s dalšími vlnami covidu, a tak 
jako celá společnost jsme byli už unavení a frustrovaní, ale s vůlí jít dál za cílem. 
S některými projekty a kolegy jsme se museli rozloučit, jinde jsme našli nové tváře, 
které s námi cíl sdílí. S tím vstupujeme i do dalších období. Vytrvat. Díky všem. 
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Lokality
Kontaktní údaje a základní informace

Brno
Cejl 35, 60200 Brno

V Brně sídlí vedení organizace, redakce novin Romano hangos, poradna terénní 
sociální práce a další doplňkové programy, např. mentoring či kulturní aktivity:

Bc. Jana Vejplachová
výkonná ředitelka, +420 777 009 074, vejplachova@srnm.cz

Ing. Zuzana Holomková
ekonomka, +420 545 246 673, holomkova@srnm.cz

Mgr. Sabir Agalarov
šéfredaktor, romahohangos@gmail.com

Mgr. Radka Kučerová
sociální pracovnice, +420 774 116 568, poradna@srnm.cz

Statutární zástupkyní je výkonná ředitelka, nejvyšším orgánem organizace je rada 
složená ze zástupců ústředí a vedoucích poboček. 

V roce 2021 jsme měli celkem 29 zaměstnanců, podílejících se na aktivitách celé 
organizace, v přepočteném počtu 12 úvazků. 

Jsme oprávněným poskytovatelem sociálních služeb. Jsme registrovaným vydavate-
lem periodika Romano hangos. Jsme členem České rady dětí a mládeže. 

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

Další informace o organizaci a o pobočkách naleznete i v dalším textu, ty nejaktuál-
nější pak na stránkách: 

www.facebook.com/SRNM.cz                           www.srnm.cz
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Hodonín
Národní třída 13, 69501 Hodonín

V Hodoníně působí terénní program, provozujeme komunitní centrum, aktuálně 
v propůjčených prostorách Křesťanského společenství Hodonín na ulici Pravoslava 
Veselého. Podle možností zřizujeme pro děti a mládež každoročně kroužky hudeb-
ní, taneční, sportovně-turistický, vaření a hospodaření, vzdělávací, také letní tábory.

Hana Vašková
vedoucí pobočky, terénní pracovnice, +420 605 595 216, +420 518 325 766, 
hodonin.srnm@seznam.cz

Olomouc
Pavlovická 27A, 77500 Olomouc

Základními službami jsou terénní program a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
Komunitní centrum pracuje často o víkendech a nejen s dětmi, ale i s dospělými, 
zahrnuje další volnočasové aktivity, víkendové pobyty, letní tábory. Pod tuto lokalitu 
spadají také aktivity pro děti a mládež v blízké obci Pěnčín, terénní progracovníci také 
dojíždějí i do blízkých oblastí v Olomouckém kraji za potřebnými klienty.

Jiřina Somsiová
vedoucí pobočky, sociální pracovnice, +420 585 154 296, +420 733 350 904, 
olomouc@srnm.cz

Šternberk
Měsíční 3 / Zátiší 6 - vchod ze zadní strany budovy, 78501 Šternberk

Provozujeme komunitní centrum, kde se denně setkávají děti při společných vol-
nočasových aktivitách. V některých dnech se k nim přidávají také rodiče a společně 
debatují, plánují další aktivity a další postup, jak zlepšit své postavení ve společnosti.

Pobočka dočasně bez ustanoveného vedoucího
srnm@srnm.cz, sternberk@srnm.cz
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Přehled služeb
Komu a co můžeme poskytnout?

Dětem a mládeži
- volnočasové kroužky, preventivní aktivity, víkendové akce, letní tábory 
- kariérní poradenství, doučování
- pomoc vypořádat se s problémy v rodině, ve škole, s vrstevníky
- poznávání vlastní historie a tradic

Dospělým
- pomoc a poradenství v oblastech bydlení, zaměstnanosti, zadlužení a orientace ve 
vlastních právech a povinnostech, pokud si nejsou schopni pomoci vlastními silami
- mentorský program ke zvyšování šancí k úspěchu ve společnosti
- udržování informovanosti o dění ve společnosti, zvyšování mediální a občanské 
gramotnosti

Komunitám
- možnost společného trávení volného času
- rodinné poradenství, vzájemná podpora
- možnost být vyslyšen, ukázat své kvality 

Společnosti
- podmínky pro lepší spolunažívání
- vzájemné poznávání na kulturních či sportovních akcích
- zachovávání a udržování jedinečné kultury  - jazyka, tradic a zvyků
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Práce s komunitou v Olomouci
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Kdo nás podporuje?
výši finanční podpory pro rok 2021 naleznete v kapitole Finanční výkazy

děkujeme!

Evropský sociální fond, Operační 
program zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy

Ministerstvo kultury

Úřad vlády ČR - Rada vlády pro 
záležitosti romské menšiny

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Město Hodonín

Statutární město Brno

Statutární město Olomouc

Úřady práce v Brně, Hodoníně, 
Prostějově, Olomouci

Soukromí dárci
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Sociální služby
Terénní programy

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

Poslání služby Terénní programy: 

Posláním služby je prostřednictvím terénní sociální práce pomáhat lidem v nepříz-
nivé sociální situaci a předcházet sociálnímu vyloučení či zmírňovat jeho dopady.  

Cíle služby Terénní programy:

Osobám ohroženým sociálním vyloučením poskytovat:

● pomoc při řešení problémů zejména v oblastech bydlení, dluhů, zaměstnání, 
práv a povinností, zdraví, výchovy a vzdělávání

● podporu aktivního přístupu a samostatnosti

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

Nepříznivá sociální situace

Za nepříznivou sociální situaci je považován nízký příjem (na hranici životního mi-
nima) v kombinaci s nedostatečnými kompetencemi či možnostmi samostatně 
řešit problémy zejména v oblasti bydlení, zaměstnání, dluhů, výchovy a vzdělávání, 
uplatňování práv a v oblasti zdraví.
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Zásady poskytování služeb:                             
▪ bezplatnost sociální služby  
▪ vedení klienta k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní život
▪ profesionální přístup sociálních pracovníků ke klientům (kvalifikace a průběžné 
vzdělávání pracovníků)
▪ důvěrnost sdělených informací
▪ nehodnotící a individuální přístup ke klientovi (s ohledem na jeho potřeby, mož-
nosti, kompetence aj.) 
▪ respekt k rozhodnutím klienta (jak bude řešit svůj problém, jak dlouho bude vyu-
žívat sociální službu, do jaké míry potřebuje podporu a vedení)

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

Lokality: Hodonín, Brno, Olomouc
TP SRNM Brno + Hodonín reg. č. 3804942
TP SRNM Olomouc  reg. č. 8450481

ORP Počet úvazků Počet klientů Počet hodin přímé 
práce s klienty

Brno 1 76 966
Hodonín 1 83 1050
Olomouc 1,5 62 1897
Celkem 3,5 221 3913

Malá část klientů je i z přilehlých obcí, kde vlastní službu nemají a obrátí se na nás. 
V roce 2021 bylo více klientů z ORP Břeclav, z důvodu nutné okamžité pomoci obě-
těm tornáda.

Jak služba probíhá:

Služba Terénní programy byla poskytována dle registrace, určené cílové skupině (etnické menšiny a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením), bez omezení věku (děti do 15 let prostřednictvím zákonného zástupce). Pro-
bíhá terénní formou, dva dny v týdnu je možné pracovníky zastihnout v předem určenou dobu v kancelářích, 
kde mají zázemí pro práci (počítač, tiskárna, internet, telefon), dále pak individuálně dle aktuálních zakázek 
(vyřizování s klientem v kancelářích, doprovody, depistáž lokality apod.) 

Věková struktura je různorodá, od mladých dospělých až po seniory, služby se přizpůsobují jejich požadavkům, 
obecně lze shrnout, že mladší hledají spíše výpomoc s bydlením a získáním práce, střední věk potřebuje nejvíce 
pomoci s formuláři a při komunikaci s úřady, máme i několik seniorů, kterým je zabezpečován např. doprovod 
na nákup, protože jsou negramotní a nemají funkční rodinu a neumí si poradit. Vybraným klientům je poskyto-
vána také potravinová pomoc prostřednictvím potravinové banky a soukromých nadací.

V roce 2021 byla služba stále ovlivněna pandemií Covid-19, nicméně chod již byl přizpůsoben a nebyl ovlivněn. 
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Nízkoprahové zařízení  
pro děti a mládež

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc

Poslání služby NZDM:
• Pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a pomocí metod sociální práce sni-
žovat 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 samo-
statnému využívání, cíleného rozvoje nadání jednotlivých dětí a budování jejich 
sebevědomí a emancipace,
• podpory vzdělanosti formou mimoškolní přípravy a výchovně-vzdělávacích pro-
gramů prevence patologických jevů,
• předávání praktických dovedností a objektivních informací a tím snižování výsky-
tu rizikového chování,
• zlepšení komunikace s okolím a získání dovedností pro samostatné vyřizování 
osobních záležitostí, 
• za spolupráce s dalšími subjekty podporovat sociální začleňování jednotlivců či 
skupin,
• nabídnutí prostředí, kam bude dítě chodit rádo, kde se bude dobře cítit, kde má 
možnost svěřit se svými problémy, kde najde mimoškolní zájmové aktivity

Zásady poskytování služby:
Dodržování práv klientů > Respektování volby klientů > Individualizace podpory > 
Zaměření na celek > Flexibilita > Bezplatnost > Odbornost > Rovnost přístupu ke 
službě
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Zařízení NZDM SRNM Olomouc
Reg. číslo 3165478

Cílovou skupinou jsou děti a mládež 6 - 26 let pocházející ze sociálně znevýhodňují-
cího prostředí ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Nízkoprahový klub funguje v odpoledních hodinách ve všední dny buď v klubovně 
na ulici Za Školou (poštovní adresa Pavlovická 27A) nebo v podobě sportovních 
aktivit na blízkém hřišti. 

Provoz zabezpečují tři pracovníci na celkem 1,143 úvazku. V roce 2021 nízkopra-
hové zařízení navštěvovalo celkem 43 klientů. Vzhledem ke skladbě dětí (víceméně 
stálé osazenstvo ze sociálně slabých rodin) se v NZDM nejčastěji zajišťují podmínky 
pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, podmínky pro vzdělávání a nácvik 
a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Děti 
a mládež v klubu nacházejí bezpečný prostor, kterého se jim jinde nedostává. Mo-
hou zde s pracovníky probrat svoje problémy, aniž by je někdo odsuzoval a věnovat 
se aktivitám, které je baví. Vzhledem k různým opatřením z důvodu pandemie se s 
klienty pracovníci někdy scházeli i v jejich přirozeném prostředí, kde hlavně kontro-
lovali, zda je vše v pořádku. Klienti jsou ve věku od 6 do 22 let, ale nejčastěji okolo 
14 let.

Můžete se na nás obrátit, pokud řešíte:
- nepříznivou sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, rodiny 
ohrožené lichvou, vystěhováním, děti z nestabilních rodin...);
- problémy ve škole (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví, agre-
sivní chování apod.);
- problémy s vrstevníky (hádky, šikana, strach z přijetí vrstevnickou skupinou 
apod.);
- nepříznivou rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny, chybějící 
rodič, nefunkční rodina apod.);
- omezenou možnost aktivního trávení volného času (nedostatek informací o mož-
nostech trávení volného času, nedostatek finančních prostředků k realizaci určitých 
volnočasových aktivit, omezená nabídka v lokalitě...);
- útěky z domova;
- experimenty s návykovými látkami;
- předčasnou sexuální aktivitu;
- diskriminaci apod.
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Komunitní centra
Hodonín

Pravidelné aktivity - celoroční provoz
Podpora volnočasových a kulturních aktivit (Jihomoravský kraj), Volnočasové aktivity pro 

děti a mládež SRNM Hodonín (Město Hodonín, Řemesla nás baví 2 (Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy)

V roce 2021 jsme poskytovali činnosti pro děti a mládež v Hodoníně po celý rok. 
Aktivity byly převážně realizovány v komunitním centru na ulici Pr. Veselého (dále 
KC), které se nachází v budově bývalé školky v přímém sousedství se sociálně vylou-
čenou lokalitou v Hodoníně. Podařilo se nám zajistit financování v požadované výši 
a tak jsme mohli projekt realizovat tak, jak jsme jej naplánovali. V případě potřeby 
jsme děti po příchodu testovali samotesty (zejména tehdy, pokud nebyly testovány 
ve škole). Nákaza se naštěstí nevyskytla, jen v zimním období některé děti nechodily 
pravidelně, když měly karanténu ve škole. S dětmi probíhaly průběžně neformální 
pohovory o škole, o budoucnosti, o tom, jak mít radost z udělané práce. 
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Děti a mládež z romské komunity se zde setkávaly, když byla doba příznivá, pro-
bíhaly každotýdenní aktivity hudebního kroužku, turistického kroužku, tanečního 
kroužku, kroužku vaření a rukodělné dílny a na tyto kroužky navázané kariérní po-
radenství, kdy vedoucí s dětmi probírali jejich představu o životě a důležitosti další-
ho vzdělávání, v dílnách si děti vyzkoušely různé práce a tak jsme společně zjišťova-
li, jak jsou na tom se zručností a jaká zaměstnání by pro ně byla vhodná. V případě 
omezení se lektoři soustředili na pomoc s distančním vzděláváním dětí, případně se 
aktivity odehrávaly ve venkovním prostředí. Tyto aktivity se prolínaly dle aktuální 
potřeby tak, aby byl zabezpečen jak volný čas, tak školní povinnosti dětí a mládeže.

Aktivit se účastnilo pravidelně 30 dětí, celkem se vystřídalo na aktivitách 62 dětí od 
6 do 18 let z Hodonína a okolí. Věkově se jednalo o děti od 6 do 16 let. 

Probíhalo 2 x týdně vaření, 4 x týdně hudební kroužek, 3 x týdně rukodělný kroužek, 
2 x týdně taneční kroužek, 1x týdně o víkendech turistický kroužek.
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Jednorázové aktivity
Podpora volnočasových a kulturních aktivit (Jihomoravský kraj), Letní kempy (MŠMT)

V létě 2021 jsme uspořádali celkem 3 táborové pobyty a 1 příměstský tábor. Na 
pobytech se děti vypořádávaly jak s celoročním covidovým obdobím, kdy nemohly 
normálně navštěvovat školu, ale i s tornádem, které se přes naši oblast přehnalo 
těsně před prázninami a tak děti měly co zpracovávat. 

Původně se měl odehrát 1 klasický tábor a 3 příměstské tábory, ale právě kvůli tor-
nádu jsme přišli o nově pronajatou chatičku u lesa v Hodoníně, proto jsme museli 
hodně improvizovat a díky velké pomoci různých osob se nám podařilo zrealizovat 
plánované aktivity v náhradním prostředí kempů a na výletech. Podařilo se nám 
dostat na letní tábor všechny děti, se kterými spolupracujeme, celkem se zúčastni-
lo a vystřídalo 64 dětí.

Naše poděkování za dar, který pomohl k uspořádání jednoho z prázdninových pobytů patří 
také paní senátorce, ministryni Ing. Bc. Anně Hubáčkové! Srdečné díky, bez vás by byly 
děti ochuzeny o mnoho zážitků, které si na běžném pobytu nemůžeme vůbec dovolit.
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Pomoc v oblastech zasažených tornádem
Jak jsme naznačili výše, před prázdninami i nás zasáhla přírodní katastrofa v podo-
bě tornáda, které se přehnalo na čtyřmi vesnicemi a částí Hodonína. 

Bezprostřední hodiny, dny i týdny se tak nesly ve znamení pomoci. Pomáhali jak 
naši zaměstnanci, tak i další členové komunity. Muži se okamžitě vydali odklízet 
trosky, jak v Bažantnici, tak v Lužicích a Mikulčicích, které jsou Hodonínu nejblíže a 
po mnoho dnů zde dobrovolničili, ženy dodávaly jídlo, vody, deky, později pomáha-
ly třídit humanitarní pomoc v místě sbírky. Zasaženo bylo i několik klientů žijících 
v daných vesinicích, podařilo se je ubytovat u rodin. Pomáhali jsme také na místě 
nejen jim, ale i dalším rodinám zorientovat se v možnostech pomoci od státu a 
nadací. Ještě po dlouhé měsíce jsme nárazově v daných obcích spolupracovali. Do 
pomoci se zapojovaly i starší děti a celá situace tak pro ně byla dobrým příkladem 
semknutí společnosti.

Tornádem zničené místo dětského městečka v příměstském hodonínském lese
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Šternberk
Aktivizace romské komunity ve Šternberku 3

Úřad vlády České republiky

Cíli projektu byla realizace komunitní práce, práce s dětmi a zkompetentnění cí-
lové skupiny. Tyto cíle se podařilo naplnit. Díky realizaci projektu se nám podařilo 
stmelit mladší účastníky projektu, děti z různých rodin se mezi sebou bez problémů 
baví, s rodiči to je zatím složité, ale situace není beznadějná, jen se dlouhá léta bu-
dovaný a předávaný konflikt nedá odstranit během krátké doby. 

Na počátku roku 2021 jsme museli omezit nabídku přímých služeb kvůli pandemii 
Covid19 a změnám v týmu. K pravidelné realizaci aktivit jsme se vrátili podle aktu-
álních opatření cca před prázdninami. Stál před námi taky nelehký úkol, kdy jsme 
přeorganizovali vedoucí pracovníky komunitního centra, stanovili nové komunitní 
pracovníky, kvůli odstoupení stávajícího vedoucího z osobních důvodů a jedné zá-
sadní pracovnice dočasně z rodinných důvodů. Na rozdělanou práci se dařilo nava-
zovat, i když to nebylo snadné a důvěra k novému týmu, která je nedílnou součástí 
práce, se musela vybudovat znovu. Proběhlo intenzivní přemapování potřeb komu-
nity, probíhají pravidelné aktivity, uskutečnilo se několik jednorázových akcí, účast 
na nich měla výraznou vzestupnou tendenci. 

Sportovní, výtvarný kroužek – 2x týdně, hudebně taneční kroužek – 1x týdně

Tyto aktivity byly splněny. Kroužky pro děti probíhaly od června do prosince každý 
všední den v týdnu. Museli jsme zvolit tento způsob poskytování služeb, protože 
děti nebyly schop-
né se sejít v kon-
krétní dny a po-
třebovaly jistotu v 
tom, že kterýkoliv 
den, když přijdou, 
nebude zavřeno a 
bude je jim někdo 
věnovat. Na každý 
den byl program, 
děti se věnovaly 
sportu, výtvarným 
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činnostem, hrály na klávesy, zpívaly, tančily, proběhly i kroužky vaření. 

Poznávací aktivity - výjezd z lokality

Tato aktivita byla naplněna částečně. Konal se jeden výlet mimo Šternberk, a to do 
Olomouce na Sv. Kopeček. Splnil očekávání a motivoval k další účasti na ostatních 
aktivitách dosud neaktivní členy komunity. V plánu byl ještě jeden výlet, ale ten se 
musel několikrát přeložit až se nakonec neuskutečnil ze zdravotních důvodů a dal-
ších covid opatření. 

Besedy s komunitou 

Uskutečnilo se pouze několik setkání s komunitou, které se odehrály u nás v komu-
nitním centru. Po většinu roku jsme byli v téměř každodenním kontaktu s komuni-
tou přímo prostřednictvím komunitních pracovníků. Dospělí ani nejevili v době, kdy 
se setkání nedoporučovaly, o tato setkání zájem, muselo jim být nabídnuto doplň-
ková činnost. Byl společně vyklizen a zveleben plácek u zadního vchodu do budovy. 
Úspěch měly akce opékání špekáčků nebo veřejný šatník obnošeného ale stále pěk-
ného oblečení pro děti. Díky těmto akcím i pravidelnému kontaktu s komunitou se 
podařilo definovat společné cíle – jak ty, které můžeme přímo ovlivnit (pravidelný 
provoz komunitního centra, zajištění doučování pro děti), tak ty, které bychom dále 
potřebovali vyjednávat s městem (nedostatek hřišť pro děti).

Mediace vztahů v lokalitě

V projektu byly tři komunitní pracovnice, z nichž jedna se na komunikaci s dospě-
lými a mediaci vztahů přímo zaměřovala. Díky práci s dětmi bez rozdílu se podařilo 
stmelit i dospělé z komunity. V soužití s veřejností se v roce 2021 ve Šternberku 
neprojevily žádné rozsáhlé konflikty, zlepšily se i vztahy v sousedství komunitního 
centra. Dařilo se navázat komunikaci s rodiči skrze aktivity pro děti, ale pandemie 

byla překážkou kontinuální práce. 
Plánování bylo díky neustálým 
změnám náročné i pro samot-
ný realizační tým, proto nebylo 
vhodné do turbulentního prostře-
dí zapojovat širší komunitu, pro-
tože složitost a neúspěchy by je 
mohly odradit od dalšího zapojení 
do celého procesu. Rychle se ale 
podařilo překonat změny v týmu 
a odezvy na obnovený tým byly 
dobré.
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Olomouc
Komunitní centrum 

Statutární město Olomouc

Kromě aktivit sociálních služeb provozujeme v olomouci také aktivity komunitní-
ho centra - jedná se především o volnočasové aktivity bez dalších doprovodných 
služeb, kulturní aktivity, sportovní aktivity, komunitní akce pro děti a dospělé, ví-
kendové pobyty. Pod komunitní centrum v Olomouci spadá i agenda komunitních 
aktivit v obci Pěnčín.
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Pravidelné volnočasové aktivity byly kvůli Covidu omezeny, dětem jsme dopřáli ale-
spoň víkendové pobyty. Plánovány byly dva, ale nakonec jsme ušetřili a uspořádali 
tři. Celkem se zúčastnilo 32 dětí z Olomouce, jednalo se o děti z romských rodin s 
horším sociálním zázemím převážně z ubytoven Holická, Riegrova, Černá cesta a 
dalších.

První pobyt se uskutečnil 21.6.-23.6. 2021 na Myslivně Pěnčín. Zúčastnilo se jej 15 
dětí. Program: Pěší turistika lesem, nácvik  taneční na Festival Romani Gili , sport na 
hřišti, malování přírody, táborák.

Druhý pobyt byl také na Myslivně Pěnčín, a to ve dnech 24-26.9.2021, zde bylo 21 
dětí. Program: Sportovní a společenské hry, křížovky, modelování,  znalosti školáků, 
diktáty, četba, výroba draků, opékání, zábava.

Třetí víkendovku jsme plánovali na říjen, ale nakonec tento pobyt byl krátce před 
odjezdem zrušen z důvodu karantény dětí. Nakoupené potraviny se uskladnily a 
nakonec se pobyt podařilo uskutečnit v prosinci, konkrétně 17.12  -  19.12.2021, 
tentokrát ve středisku v Pohořanech. Zúčastnilo se 15 dětí. Program: Vzhledem k 
blížícímu se pololetí byl víkend byl zaměřen na procvičování učiva.  

Děti se na víkendovkách prostřídaly, některé byly - díky efektivnímu vynaložení 
financí a uspořádání třetího pobytu - 2x, aktivity projektu pro ně byly velmi pro-
spěšné. Děti se dostaly do odlišného prostředí, trávit noc mimo domov, mít vlastní 
postel, dostat 5x denně jídlo, to vše, co je pro nás běžné, je pro ně nezvyklé. Učí se 
společenskými hrami kooperaci, cílevědomosti, posiluje se jejich samostatnost, ne-
závislost. V případě potřeby byla dětem poskytnuta i pomoc se školou, zajímavou 
formou povídání si procvičovaly učivo ze školy, starší pomáhali mladším. Díky pro-
jektu mohly trávit svůj čas prospěšnými volnočasovými aktivitami, projekt pomáhal 
prevenci sociálně-patologických jevů u ohrožené cílové skupiny. 
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Letní tábor 
MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Olomoucké děti strávily svůj čas od 9.8. do 15.8. na blízké táborové základně v Po-
hořanech. Starší děti se věnovaly i doučování témat, která jim nebyla jasná a mladší 
se soustředily na hry a soutěže. Společně si užívaly přírody a vlastní společnosti.

Kemp se odehrál na blízké táborové základně v Pohořanech, vzali jsme více dětí a 
první den se roztřídili do skupinek, podle toho, co děti potřebovaly procvičovat a 
podle věku. Nejmenší děti, často z chudých rodin z ubytoven, bohužel nebyly na 
stejné úrovni, za dobu covidu se nic nenaučily a vytvořit jim program na 5 dní, kdy 
by dokázaly dohnat, co zameškaly, proto jsme se s nimi soustředili na rozvoj soci-
álních dovedností a pohybového aparátu ve skupinových hrách a rozvoj logiky při 
deskových hrách. Starší děti si samy určily, co chtějí s lektory probrat a pak se sle-
dovala témata, využívaly se materiály, co měly děti ze školy i další didaktické ma-
teriály, kterými lektoři disponovali. Mimo vyhrazené hodiny (8:30-12:30 a 14:00-
15:30) chodily děti do okolní přírody, hrály hry, učily se spolupráci, zpívaly písně a 
užívaly si společné přítomnosti. Debatovalo se také o volbě povolání, o bydlení.
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V rámci spolupráce s dalšími organizacemi proběhly také debaty na základních 
školách, kde vedoucí Jiřina Somsiová přibližovala žákům svůj příběh, život a historii 
Romů v ČR a důležitost vzdělání pro budoucnost. Foto: Genderové informační cent-
rum NORA, o.p.s. ZŠ Sekaninova v Brně
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Brno
Mentoring - posílení potenciálu jednotlivce, rodi-
ny a komunity v sociálně vyloučených lokalitách

Evropský sociální fond v ČR, Operační program zaměstnanost

Mentoring v SRNM byl realizován jako jedna z klíčových aktivit projektu „Mento-
ring - posílení potenciálu jednotlivce, rodiny a komunity v sociálně vyloučených 
lokalitách“, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007777. Program byl nastaven tak, aby 
odpovídal potřebám cílové skupiny a zároveň splňoval podmínky donátora. Pod-
mínkami projektu, které by nemusely být jinak pro mentoring směrodatné, byly 
věk účastníků nad 15 let a pobyt na území města Brna. Konkrétní podoba progra-
mu mentoringu je popsána v dalších kapitolách tohoto dokumentu. 

Program mentoring podporuje svěřence a jejich rodiny v pozitivních změnách je-
jich sociální situace a v rozvoji jejich kompetencí samostatně řešit své problémy a 
dosahovat svých cílů. Mentoring je založen na dobrovolnosti účasti v projektu a na 
dodržování základních lidských práv a osobních svobod.
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Cíle programu mentoring:
- posílení potenciálu a rozvoj osobnostních předpokladů svěřenců pro úspěšné za-
členění do společnosti
- motivace k pozitivním změnám v životech svěřenců
- pomoc při hledání osobních a rodinných cílů 
- stabilizace rodinného prostředí
- aktivizace jednotlivců a rodin
- podpora osobního rozvoje
- praktické vzdělávání
- doprovázení na cestě k úspěchu a snům
- poskytování reálných praktických informací
- podpora při řešení obtížných životních situací
- podpora talentu

Projekt byl realizován od začátku roku 2018, v Brně se v té době se značně navý-
šily kapacity všech sociálních a návazných služeb pro stejnou cílovou skupinu, tak-
že hrozilo riziko, že nebude dostatek zájemců o účast v programu. Stěžejní faktor 
úspěchu při vyhledávání potenciálních svěřenců byly samotné osoby mentorů. 
Všichni mentoři, co prošli programem, se v romské komunitě orientovali a měli zde 
určitou síť kontaktů (ať to byli mentoři z romské menšiny nebo mentoři z majority, 
kteří měli kontakty ze své předešlé praxe s cílovou skupinou). Na rozdíl od terén-
ního programu, který se stal v průběhu mnoha let známým nástrojem pomoci pro 
místní cílovou skupinu, mentoring představoval úplně něco nového. O to složitější 
byla nabídka účasti v programu. Pro některé potenciální svěřence nabídka pomoci 
byla příliš nekonkrétní (na rozdíl od TP), jiní zase odmítali pomoc s tím, že nic ne-
potřebují, i když byla objektivně zřejmá žádoucí změna v jejich životech. Mentoři 
museli volit nenásilnou formu navázání spolupráce, aby potenciálního svěřence 
„nevyplašili“ formalitami a získali si jeho důvěru. Poté se většinou dobrali nějakého 
cíle a přirozeně na něm společně pracovali. Někdy šlo o doprovázení a podporu, 
jindy o konkrétní problémy, které byly potřeba řešit i se sociálním pracovníkem či 
právníkem.

Celkem jsme spolupracovali s 80 osobami, z toho s 60 svěřenci dlouhodobě. 
U všech těchto 60 osob došlo k posunu minimálně v jedné sledované kategorii, 
celkové samostatnosti dosáhlo 21 osob, tedy více než jedna třetina. Program men-
toringu jsme tedy zhodnotili jako velmi úspěšný. 

V jakých kategoriích proběhly posuny:

Kompetence (45), kariéra (32), finance (25), bydlení (9), rodina (8)
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Čtyři příběhy z praxe

Žena (42)

Mentorka začala spolupracovat se svěřenkyní, která měla problém při jednání s in-
stitucemi, hlavně s úřady a školou. Byla potřeba zvýšit kompetence při komunikaci, 
proto mentorka se svěřenkyní dělaly nácviky rozhovorů, které ji pomohly odbourat 
nesmělost a nyní je schopna samostatně a věcně s institucemi jednat.

Další oblastí, ve které potřebovala svěřenkyně pomoci, bylo vzdělávání její dcery 
a neteře, u obou bylo potřeba nastavit vzdělávání dle jejich individuálních potřeb. 
Mentorka pomohla svěřenkyni zařídit domácí vzdělávání pro dceru a nastavit indi-
viduální vzdělávací plán, také ji učila, jak se má s dcerou a neteří doma učit. Neteři, 
kterou má svěřenkyně ve své péči, se podařilo zajistit pravidelnou psychologickou 
podporu u odborníka.

Protože svěřenkyně díky častým schůzkám měla k mentorce důvěru, nechala se po-
zitivně ovlivnit i v oblasti zdraví, kdy o sebe začala více pečovat a pravidelně navště-
vovat lékaře.

Po půl roce spolupráce se svěřenkyni stabilizovala rodinná situace a její nabyté 
kompetence jí napomohly řešit všechny situace samostatně a s dostatečným sebe-
vědomím. 

Muž (20)

Mentorka navázala spolupráci se svěřencem, který byl v počátečním stavu velice 
nesmělý a neuměl komunikovat s institucemi. Měl dokončené středního vzdělání, 
ale neměl zaměstnání. Společně se svěřencem pracovali na zvýšení jeho kompeten-
cí, hlavně komunikace, ve které si byl velmi nejistý. Komunikaci společně nacvičo-
vali formou modelových situací, např. rozhovor po telefonu s potenciálním zaměst-
navatelem nebo osobní pohovor. Svěřenec postupně získal větší jistotu, osvojil si 
zásady verbální i neverbální komunikace. Mentorka ho naučila, jak napsat životo-
pis, kde a jak vyhledávat vhodné nabídky zaměstnání a další potřebné informace. 
Mentorka svěřenci také zprostředkovala služby kariérového centra, kam začal pravi-
delně docházet. Díky podpoře mentorky a nově nabytým dovednostem se svěřenci 
podařilo sehnat zaměstnání. Ze svěřence se stal sebevědomý pracující mladý muž, 
který je schopen samostatně a s jistotou jednat nejen s institucemi.
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Žena (40)

Svěřenkyně se přistěhovala do Brna s nezletilou dcerou kvůli rozchodu s partne-
rem. Kromě alimentů byla úplně bez příjmů. Potřebovala pomoci zorientovat se v 
novém prostředí, aby si mohla zajistit příjem, sehnat bydlení a zaměstnání. Dcera 
musela co nejdříve nastoupit do nové školy. Pro svěřenkyni to bylo velmi náročné 
období plné změn a sama nevěděla kudy kam. Mentorka pomohla svěřenkyni se-
stavit plán, co a v jakém pořadí je potřeba vyřídit. Prvním krokem na začátku bylo 
zaevidovat se na Úřadu práce a získat všechny dávky, na které měla svěřenkyně 
nárok, aby s dcerou přežily. Mentorka svěřenkyni předala své zkušenosti s místní-
mi úřady, učila svěřenkyni hledat nabídky pronájmů a také, jak má komunikovat s 
potenciálními pronajímateli (kvůli diskriminaci na trhu bydlení není jednoduché 
sehnat bydlení nezaměstnané romské matce samoživitelce). Svěřenkyně se naučila 
sestavit si životopis a samostatně vyhledávat nabídky práce. Zpočátku se zaměst-
nání nedařilo najít, později se svěřenkyně nechala zaměstnat alespoň brigádně a 
po nějaké době získala pracovní smlouvu na plný úvazek. Celou dobu ji mentorka 
podporovala a motivovala, aby si našla zaměstnání na pracovní smlouvu. Byla její 
průvodkyní na cestě k jejím cílům.

Po pěti měsících spolupráce je svěřenkyně sama schopna se o sebe a dceru posta-
rat, bydlí ve standardním bytě, je zaměstnaná. Podařilo se jí odpoutat se od bývalé-
ho partnera a začít nový život. 

Muž (42)

Mentorka se seznámila se svěřencem přes svoji stávající svěřenkyni. Svěřenec byl 
předlužený a byl motivovaný svoji situaci vyřešit oddlužením. I přesto, že navázal spo-
lupráci již s jinou organizací, která zpracovává insolvenční návrhy, nebyl schopen bez 
podpory někoho dalšího udělat potřebné kroky, které neustále odkládal. Svěřenec 
musel zkompletovat veškerou dokumentaci potřebnou k podání návrhu, k tomu mu 
chyběly kompetence. Mentorka měla ze své minulé praxe přehled o problematice 
oddlužení, takže svěřence začala provázet procesem přípravy návrhu. Svěřence moti-
vovala k akci, při pravidelných schůzkách svěřenec postupně zlepšoval svoje kompe-
tece k vyřizování potřebných dokumentů, mentorka ho učila, jak komunikovat s věři-
teli a dalšími institucemi, jak se vyjadřovat stručně a jasně, jak se orientovat v dluzích 
a jejich fázích, jak lépe hospodařit s penězi a nezadlužovat se. Asistovala také při 
schůzkách s právničkou, která návrh na oddlužení zpracovávala a po podání návrhu u 
schůzky s insolvenčním správcem. Návrh svěřence na oddlužení byl schválen, během 
spolupráce se zvýšily svěřencovy kompetence, přestal odkládat úkoly, začal být více 
spolehlivý a zlepšila se jeho celková finanční gramotnost.
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Kultura
Romano hangos

Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno

V roce 2021 projekt plánovaný záměr, uvedený v žádosti o dotaci opět splnil. Tým 
česky a romsky píšících redaktorů, mezi nimiž jsou i přední osobnosti komentují-
cí dění o Romech a jejich životě v majoritě v ČR, vytvořil patnáct různě tematicky 
zaměřených osmistránkových barevných vydání Romano hangos a dvě dvanáctis-
tránkový dvojčísla. Pro každé médium je těžké posoudit reálný přínos pro cílovou 
skupinu. Navíc jako malé české médium nemáme možnost si objednávat drahé 
výzkumy čtenosti. Můžeme ale na základě zpětné vazby našich čtenářů a na zákla-
dě poptávky ze strany jiných lidskoprávních médií soudit, že přínos je reálný. Letos 
jsme navázali na loňskou prezentaci Romano hangos v sociální síti Facebook. Obsah 
internetové mutace Romano hangos na Facebooku tvoří vlastní textová a audiovi-
zuální produkce a také sdílený obsah z relevantních médií. Nejlepší příspěvky dosa-
hují tisíce uživatelů.

Velmi důležitou funkci Romano hangos je funkce vzdělávací a osvětlující často cha-
otické socio-politické prostředí, v němž Romové žiji a ne vždy se v něm vyznají. 
Romové ze sociálně vyloučených lokalit, jak je známo, maji často laxní přístup k 
demokratickým institucím, zejména k volbám.  Jako svobodné médium, dáváme 
na svých stránkách možnost vyjádřit se každému, kdo umí a má co říct a vycho-
váváme své čtenáře k plnění svých občanských povinnosti. Česko-romská vydání 
Romano hangos zároveň poskytuje možnost dopisovatelům i čtenářům pracovat s 
tou nejspisovnější romštinou jakou mohou na mediálním trhu mít. Romano han-
gos považuji v současné době za zcela svobodnou liberální tribunu, jejímž smyslem 
je motivace mladých lidí k vzdělávání se a udržování v povědomí odborné a široké 
veřejnosti informovanosti o Romech, jejich kultuře a problémech.
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Jako problém stále vidíme omezené finanční možností pro investigativní činnost a 
zainteresovávání mladých romských intelektuálů a studentů schopných fundované 
analýzy okolního světa. V neposlední řadě považujeme za důležité rozšířit mož-
nost internetové stránky Romano hangos, která si zaslouží stát se multimediálním 
zdrojem regionálního zpravodajství v síti internet. V roce 2021 jsme se potýkali 
s nedostatečným prostorem na webových stránkách, proto jsme museli obrátit 
energii směrem k vytvoření nových webových stránek novin pod novými stránkami 
organizace na novém hostingu. Vznikla tak přehlednější struktura pdf variant novin 
s lepším uživatelským komfortem a možností čtení přímo ze stránek i v mobilním 
rozhraní. K doplňování starších čísel dřívějších ročníků bude docházet postupně. 
Naším dlouhodobým cílem jsou stránky na vlastní doméně.

Romani Gili Olomouc
Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc

26.6.2021 se v odpoledních hodinách uskutečnil 14. ročník festivalu Romani Gili 
Olomouc. Konal se ve venkovních prostorách tanečního studia LOLA v Olomouci a 
ve vnitřních prostorách probíhala výstava tradičních romských řemesel, která při-
pomínala také odkaz k mezinárodnímu dni Romů, který se v dubnu z důvodu naří-
zení covid neuskutečnil.

Proběhla také pěvecká soutěž malých zpěváčků do 13 let. Vítězem se stal Lionel 
Lálik, 8 let.

Taneční soubory Ternore a Princess předvedly slovenské, maďarské a olašské čar-
dáše. 

Vystoupily kapely – Dady band Hradečná, Brema Prostějov, Orlová-Amor, SRNM 
Somsi Jiří,   SRNM MIX, Somsi Jiří ml., Filip Šandor – Bacht, Rytmus - bratři Lálikovi, 
Marek Rais.

Celkem se zúčastnilo 47 tanečníků a muzikantů a cca 150 diváků. Převážná část pu-
blika a všichni účinkující i pořadatelé byli Romové. Účastníci, a to účinkující i diváci, 
si akci pochvalovali. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi, není to zábava táhnoucí 
se do pozdních hodin, ale odpolední akce zaměřená právě na děti a pěstování je-
jich lásky k tradicím a posilovaní pevné vůle a talentu v hudbě a tanci, který mají 
vrozený. Moc se všem líbí soutěž malých zpěváčků a ještě jim chybí v Olomouci 
soutěž tanečních kapel. Děti jsou hodně soutěživé. Je dobré, že mají cíle. Je pro ně 
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pak jednodušší si stanovovat cíle i v dalších oblastech života. Jako realizátor jsme 
vděční, že můžeme akci pořádat a udržovat a rozšiřovat zájem o tradiční romskou 
kulturu. Vstupné udržujeme na symbolické rovině (70 Kč dospělí a 30 Kč děti). Je 
také rozdáno mnoho volných vstupenek pro ty, kteří by si skutečně nemohli vstup 
dovolit a pro rodiny účinkujících dětí. 
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Jak se k nám přidat?
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. 
Nezapomeňte do zprávy pro příjemce napsat své jméno a adresu, abychom vás mohli snadno identifikovat. 
Pokud tam napíšete svou emailovou adresu, ozveme se vám a na potřebné se přeptáme. Naši podporovatelé 
dostávají např. tištěné noviny Romano hangos či vstup zdarma na kulturní akce, které pořádáme.

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

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

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

Naše volné pracovní pozice sledujte na našem facebooku a na stránce jobs.cz, a to 
díky laskavosti společnosti LMC s.r.o.
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Finanční výkazy
Příjmy celkem 2021

Ministerstvo kultury Romano Hangos 930 000
Kultura Olomouc 36 160

MPSV Covid C 117 623
Covid E 15 852

Úřad vlády Aktivizace romské komunity ve Šternberku 3 454 255
ESF Mentoring v rodinách 559 908
MŠMT Řemesla nás baví 233 392

Letní kempy 169 272
Jihomoravský kraj Sociální služby - státní prostředky 1 110 500

Sociální služby - krajské prostředky 92 700
Voločasové aktivity a kultura - národnostní menšiny 75 000

Olomoucký kraj Sociální služby - státní prostředky 1 592 200
Město Brno Sociální služby 118 000

Romano hangos 15 000
Město Hodonín Volnočasové aktivity 10 000
Město Olomouc Sociální služby 120 000

KC Olomouc 2021 24 000
Úřady práce Aktivní politika zaměstnanosti 482 560
Příspěvky soc. odborů Letní tábor Hodonín 37 500
Předplatné, inzerce Romano hangos 16 447
Vlastní příjmy Poskytnuté služby, vybrané vstupné 919 234
Dary soukromé Dary soukromých osob 180 528
PŘÍJMY CELKEM 7 310 131

Výdaje celkem 2021
Brno Olomouc Šternberk Hodonín CELKEM

Spotřební náklady celkem 146 837 64 566 126 581 128 255 466 239
Spotřeba materiálu 100 848 64 566 14 334 109 898 289 646
Nákup DHM 12 350 10 870 23 220
Spotřeba energie 33 639 112 247 7 487 153 373
Služby celkem 1 691 374 256 879 13 736 247 935 2 209 924
    Cestovné 1 030 38 585 2 337 19 120 61 072
    Spoje 47 705 26 005 6 056 11 201 90 967
    Nájmy 341 969 129 000 98 080 569 049
    Autodoprava 2 904 3 788 6 692
    Vstupné na kulturní a sport.akce 2 400 2 040 24 215 28 655
    Ubytování, stravné - tábory 31 752 74 926 106 678
    Školení 1 650 10 800 12 450
    Hudební produkce 123 500 14 500 138 000
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    Redakční práce - noviny RH 465 820 465 820
    Výrobní náklady - noviny RH 328 419 328 419
    Distribuční náklady - noviny RH 220 180 220 180
    Ekonomické služby 27 950 27 950
    Ostatní služby 133 151 933 3 303 16 605 153 992
Osobní náklady celkem 1 712 074 1 387 191 283 098 1 138 040 4 520 403
Mzdové náklady 1 248 037 1 023 892 47 536 811 928 3 131 393
Zákonné pojištění 454 417 359 299 16 423 57 600 887 739
Dohody o provedení práce 9 620 4 000 219 139 268 512 501 271
Daně a poplatky 7 113 4 412 11 525
Ostatní daně a poplatky 956 1 998 2 954
Pojištění 6 157 2 414 8 571
NÁKLADY CELKEM 3 557 398 1 708 636 427 827 1 514 230 7 208 091

Rozvaha (nenulové řádky)
AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účet-

ního období
Stav k poslednímu 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 10 527 400

  4. Samostatné movité věci a sou-
bory movitých věcí                     

14 527 400

III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem                      

Součet ř. 22 až 28 21 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému ma-
jetku celkem

Součet ř. 30 až 40 29 -527 -400

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodo-
bému nehmotnému majetku

34 -527 -400

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

41 2 442 1 777

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51 42 0 0
II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 až 71 52 421 427
   1. Odběratelé 53 1 10
   5. Ostatní pohledávky 57 215 212
  17. Jiné pohledávky                                                   69 205 205
III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 

Součet ř. 73 až 80 72 2 020 1 079

   1. Pokladna   73 27 40
   3. Účty v bankách     75 1 993 1 054
   8. Peníze na cestě 80 0 -15
IV. Jiná aktiva celkem  Součet ř. 82 až 84 81 1 271
   1. Náklady příštíczh období 82 0 137
   2. Příjmy příštích období                                                                    83 1 134
AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 2 442 1 777



38 2021

PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účet-
ního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 + 91                86 108 102
I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 až 90 87 0 0
II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94 91 108 102
   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 108 102
B.        Cizí zdroje celkem 95 2 334 1 675
I. Rezervy celkem 96 355 463
   1. Rezervy                                                                                                      97 355 463
II. Dlouhodobé závazky celkem  Součet ř. 99 až 105 98 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem                                   Součet ř. 107 až 129 106 1239 1033
   1. Dodavatelé 107 103 79
   3. Přijaté zálohy 109 114 99
   4. Ostatní závazky 110 5 19
   5. Zaměstnanci 111 289 320
   7. Závazky k  institucím soc. za-
bezpeční a veřejného zdravotního 
pojištění

113 160 170

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 136 78
 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      116 -47 -47
 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    117 -1 -1
 12. Závazky ze vztahu k státnímu 
rozpočtu

118 98 -86

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121 30 30
 17. Jiné závazky                                                                                     123 347 369
 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128 5 3
IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 až 133 130 740 179
   2. Výnosy příštích období                                                                     132 740 179
PASIVA CELKEM ř.  86 + 95 134 2 442 1 777
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Výkaz zisků a ztrát (nenulové řádky)
Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
I. Spotřebované nákupy celkem 2 333 133 466

   1. Spotřeba materiálu 3 266 47 313
   2. Spotřeba energie 4 67 86 153

II. Služby celkem 7 2 043 166 2 209
   6. Cestovné 9 60 1 61
   8. Ostatní služby 11 1 983 165 2 148

III. Osobní náklady celkem 12 3 984 509 4 493
   9. Mzdové náklady 13 3 043 379 3 422
 10. Zákonné sociální pojištění 14 925 129 1 054
 11. Ostatní sociální pojištění 15 8 1 9
 13. Ostatní sociální náklady 17 8 0 8

IV. Daně a poplatky celkem 18 35 5 38
  15. Daň z nemovitostí 20 0 2 2
  16. Ostatní daně a poplatky 21 35 3 38

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 6 395 813 7 208

Číslo řádku Stav k rozvahovému dni
B. Výnosy 44 Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 18 895 913

   2. Tržby z prodeje služeb 47 18 891 909
   3. Tržby za prodané zboží 48 0 4 4

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem

49 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 16 2 18
 15. Úroky 63 2 0 2
 18. Jiné ostatní výnosy 66 14 2 16

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování re-
zerv a opravných položek celkem

67 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 218 0 218
 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

76 37 0 37

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 181 0 181
VII. Provozní dotace celkem 79 6 161 0 6 161

 29. Provozní dotace 80 6 161 0 6 161
  Výnosy celkem 81 6 413 897 7 310

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 18 84 102
D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 18 84 102
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Z historie SRNM
Projev Ing. Karla Holomka na ustavujícím sněmu SRNM, 19.10.1991, Brno
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První registrace organizace u Ministerstva vnitra porvzena, 31.10.1991
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Zasedání Rady a Místních výborů, 27.4.1992
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Složení Rady SRNM, 1992






	Základní údaje
	Úvodní slovo
	Lokality
	Přehled služeb
	Kdo nás podporuje?
	Sociální služby
	Komunitní centra
	Kultura
	Finanční výkazy
	Z historie SRNM


