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Navštivte i naše webové stránky:
www.iqrs.cz
www.akademie-diversitas.cz
www.amarorecords.cz
www.gendalos.cz

Chcete se podílet na zlepšení postavení Romů a Romek ve
společnosti? Podpořte nás na darujme.cz.

VIZE A POSLÁNÍ IQ ROMA SERVISU
IQ Roma servis je nezávislá, stabilní, transparentní a profesionální
organizace, jež vznikla jako občanské sdružení již v roce 1997.

Občanskou vizí IQ Roma servisu je společnost živých
a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi.
Svět, kde i Romové mají důstojné
role a respekt jako jednotlivci i národ.

Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který
podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů
na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva
a důstojnost v rámci společnosti.

DĚKUJEME

Srdečně děkujeme za spolupráci organizacím, institucím, firmám i jednotlivcům
v roce 2021. Společně s vámi můžeme budovat lepší svět pro všechny.

Děkujeme všem dárcům a dárkyním, kteří nás podpořili
opakovaným či jednorázovým darem, ať už se jednalo o finanční či hmotný dar.

Děkujeme Správě nemovitostí městské části Brno–střed,
Bc. Marii Pešákové, vedoucí Správy nemovitostí městské části Brno–střed,
Andree Brožové, vedoucí oddělení ekonomického Správy nemovitostí MČ Brno–střed.
MČ Královo Pole, MČ Brno Líšeň, MČ Brno sever, MČ Brno střed, MMB, ÚP Brno,
Díky patří Ženskému vzdělávacímu spolku Vesna a Potravinové bance.

Děkujeme paní Ing. Tereze Pavlíkové, Ing. Janě Spurné, PhDr. Gabriele Bartesové,
Mgr. Ivetě Marcinové a Mgr. Ivaně Tomešové Dubové za pomoc při hledání řešení, jak se v době
pandemie i po ní vyrovnávat s indikátory i změnami v evropských projektech.

Poděkování patří i realizačnímu týmu projektu „Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně
aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi“ Ostravské univerzity.

Dále děkujeme
pracovnicím OSPOD Břeclav za vstřícnost a spolupráci,
Městskému muzeu a galerii Břeclav za poskytnutí bezplatného prostoru,
Pavilonu v parku v době letních prázdnin,
Komunitnímu centru Kotelna Na Valtické za spolupráci při organizaci komunitních akcí.

V neposlední řadě děkujme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím za jejich aktivitu v roce 2021.
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MEDOVÚ OVOLS

Vážená čtenářko, čtenáři,
dovolte mi představit Zprávu o činnosti IQ Roma servisu za rok 2021.
Poslední dva roky jsme se vyrovnávali s důsledky končící pandemie, která nezanechala stopy jen
na životech a zdraví lidí, ale také nám ukázala, v jakém stavu se jako společnost nacházíme. Ukázala nám
rozdílné pohledy na nás samé i na naše okolí.
I přes veškerá opatření a omezení se nám v minulém roce podařilo úspěšně dokončit některé velké
projekty. Na některé, jako například projekt zaměřený na zaměstnanost, jsme navázali, jiné, jako
například projekty ke komunitní práci, jsme museli ukončit. Jejich cíle a dopady jsme zpracovávali celý
rok 2021 do našeho dalšího Strategického plánu, tentokrát na období let 2022 – 2027. Snažili jsme se tuto
činnost plánování pojmout co nejdůsledněji a obsáhnout všechny možné faktory. Provedli jsme množství
rozhovorů s našimi klienty, spolupracujícími institucemi, rozebírali jsme vše dlouze a poctivě s našimi
zaměstnanci a věříme, že nový Strategický plán naší organizace bude ještě více ku prospěchu Romů
a Romek žijících v Jihomoravském kraji a celé společnosti.
Jako každý rok jsme se také potýkali s odchody a příchody zaměstnanců. Zde musím vyjádřit velký obdiv
a poděkování dlouholeté kolegyni Veronice Kandelové, která se rozhodla ukončit pracovní poměr,
ale jsem velmi rád, že s námi zůstává v pozici členky spolku.
Ačkoli se zde jedná o shrnutí roku 2021, není možné nezmínit situaci, která nastala v únoru roku 2022,
zcela nám převrátila plány a ovlivnila naše další směřování. V Evropě začala válka. Něco těžko
uvěřitelného a předvídatelného se stalo skutečností. A tato skutečnost se nás všech začala dotýkat
a je nutno si říct, že se nás bude dotýkat ještě několik dalších let. Po období paniky, strachu, rozdělování
společnosti z důvodu pandemie přišla další velmi závažná situace, která v tomto duchu bohužel
pokračuje…pokračuje strach a obavy z neznámého, rozdělování společnosti, rozmíchávání nenávisti,
přichází ekonomická recese, možná přímo krize.
Upřímně, i my v IQ Roma servisu máme obavy. Máme obavy, zda vůbec dokážeme ve stále se zhoršující
situaci našim klientům pomoci, máme obavy, zda budeme mít dostatek kvalitních pracovníků, kteří
to dokáží, máme obavy, zda budeme moci začít naplňovat náš ambiciózní Strategický plán. Máme ale také
víru, a to víru v to, že drtivá většina lidí na světě má srdce na správném místě, dokáže pomoci, když
je to potřeba, a dokáže odsoudit příkoří, pokud se děje. Nemít této naděje, nemohli bychom nikdy
ani vzniknout. Lepší svět je těžké zařídit, zdá se to často i nemožné, ale nesmíme přestat mít naději,
že to možné je.
Na závěr, stejně jako v loňském roce, chci vyjádřit své poděkování všem, kteří s námi v uplynulém roce
byli, aktivním Romům a Romkám, zaměstnancům, dobrovolníkům a všem spolupracujícím institucím
a donátorům.
Přeji nám všem: Neztrácejme víru a naději.
Petr Máčal, ředitel organizace

O ORGANIZACI
ROK 2021 V ČÍSLECH

1187 klientů a klientek,

kteří využili našich služeb

69

pracovníků a pracovnic
pracovalo v IQRS k prosinci 2021

28 011

hodin jsme
strávili podporou klientů a klientek

87

dobrovolníků
a dobrovolnic nám pomáhalo

Kč
Hospodařili jsme s částkou

33 598 982 Kč

Realizovali

39 jsme projektů

HISTORIE ORGANIZACE
Jsme IQ Roma servis!
Už od roku 1997 pomáháme romským rodinám,
mladým lidem i dospělým zlepšit jejich sociální situaci a vztahy.

1997
2003
2004

IQ Roma servis vznikl jako občanské sdružení ve spolupráci s organizací DROM, romské
středisko. Zakládajícími členy byli brněnští Romové a prostřednictvím tohoto sdružení
byly realizovány drobnější projekty a aktivity.
Tehdejší pracovníci měli zázemí v kanceláři na brněnském Cejlu a řešili nejpalčivější
problémy, jako jsou lichva nebo špatné podmínky k bydlení. V dalších letech se pak
IQ Roma servis odpojil od DROMu a šel svou vlastní cestou.
V roce 2004 došlo k úplnému osamostatnění IQ Roma servisu a k transformaci stanov
a ředitelkou sdružení se stala Katarína Klamková.

2017

V tomto roce vznikl strategický plán do roku 2021. Umístili jsme se na druhém místě ve

2018

Od května roku 2018 vede organizaci Petr Máčal. Na pozici zástupkyně ředitele pro

2020

Naši pracovníci každý rok pomáhají více než 1000 potřebným lidem v Brně, Břeclavi,

hlasování o Neziskovku roku 2017 a prošli jsme největší změnou ve vedení, kdy nás
opustila dlouholetá ředitelka Katarína Klamková. Novou ředitelkou se stala Šárka Pólová.

klientské programy aktuálně působí Veronika Kandelová a na pozici zástupkyně ředitele
pro projekty a finance Zuzana Siváková.

Vyškově a terénně i v dalších obcích Jihomoravského kraje. Kromě profesionální sociální
služby rozvíjíme i komunitní práci a vytváříme prostor k propojování aktivních Romů
a pořádání jejich vlastních angažovaných, společenských a kulturních projektů.

2021

V říjnu 2021 nastupuje na pozici zástupkyně ředitele pro klientské programy dlouholetá
zaměstnankyně Silvie Elsnerová a přebírá tak štafetu po Veronice Kandelové, která po 16
letech IQ Roma servis opouští a přesouvá se do akademické sféry.

VÝHLED DO ROKU 2022
V roce 2022 čeká organizaci finalizace nového strategického plánu na období 2022 – 2027.
Dále budeme dokončovat procesy v oblasti digitalizace práce – zavádění HR systému nebo
např. vývoj nové klientské databáze, která bude odpovídat moderním požadavkům na práci s klienty.
V neposlední řadě nás čeká téma kyberbezpečnosti organizace a ochrany dat, se kterými pracuje.
S ohledem na rozbíhající se koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení i práci v Místních akčních
skupinách nebo v pracovních skupinách ke komunitnímu plánování se budeme soustředit také
na přípravu strategických a inovativních záměrů pro práci s cílovou skupinou i pro rozvoj kvality
a služeb organizace.
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ČLENOVÉ SPOLKU K 1. 1. 2021
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která má celkem 10 řádných členů a schází
se minimálně 1× ročně. Rozhoduje o zásadních záležitostech a směřování spolku jako celku.
Kontrolní komise je kontrolním orgánem, je tříčlenná a dohlíží nad hospodařením
s majetkem a nakládáním s finančními prostředky.

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ A ČLENKY:
Petr Máčal
statutární zástupce a ředitel
IQ Roma servisu, předseda a člen spolku

Ing. Petr Raus
1. místopředseda Rady Církve bratrské,
člen spolku, člen kontrolní komise

Mgr. Veronika Kandelová
manažerka výzkumných projektů,
Ekonomicko–správní fakulta Masarykovy
univerzity

Martina Horváthová
vedoucí služby Terénní programy
IQ Roma servisu, členka spolku

Ing. Jana Kubačková Buzinisová
auditorka, členka spolku, členka Kontrolní
komise IQ Roma servisu s mandátem
do 29. 5. 2024

Mgr. Tereza Šimiková
sociální pracovnice AVE, z.s. Český Těšín,
členka spolku

Ondřej Merta
multimediální tvorba, člen spolku, člen
Kontrolní komise IQ Roma servisu
s mandátem do 29. 5. 2024

Mgr. Ondřej Liška
ředitel NGO Porticus ve Vídni,
člen spolku

Bc. Wail Khazal
humanitární pracovník Člověka v tísni,
člen spolku

ČESTNÍ ČLENOVÉ A ČLENKY:
Bc. Jana Balážová
sociální pracovnice Magistrátu města
Brna
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
sociální pracovník - vysokoškolský učitel MU
Brno, výzkumník, předseda redakční rady
časopisu Sociální práce

Helena Krištofová
referentka sociálního začleňování,
Magistrát města Brna, členka spolku

Mgr. Katarína Klamková
ředitelka Care ČR
Božena Horváthová
předškolní pedagožka, důchodkyně
MgA. Karolína Pincosy

statutární zástupkyně spolku 4UŠI,
mediátorka a pořadatelka vzdělávacích
aktivit
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ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI
Romové
19 %

Muži 19 %
Ženy 81 %

Majorita
81 %

K 31.12 2021 JSME MĚLI 69

DOBROVOLNÍCI

ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

87

ČLENSKÁ SCHŮZE

DOBROVOLNÍKŮ
A DOBROVOLNIC

SOUČET TŘÍ NEJVYŠŠÍCH MEZD

880,25

ZA ROK 2021 ČINIL 1 408 287 KČ
(HRUBÉ MZDY, PLNÉ ÚVAZKY)

ODPRACOVANÝCH
DOBROVOLNICKÝCH
HODIN
ŘEDITEL - STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
PRO KLIENTSKÉ PROGRAMY
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ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
PRO PROJEKTY A FINANCE

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
PRO OBLAST BŘECLAVSKO

MANAGER
PROVOZU
PROVOZNÍ
TÝM

TÝM TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ
PRÁCE

7

TÝM PROJEKTŮ

2

TÝM POBOČKY
BŘECLAV

6

TÝM PRO RODINY S DĚTMI

9

TÝM PR
A FUNDRAISINGU

1

TÝM DLUHOVÉ
PORADNY

2

TÝM CENTRA PRO RODINY
S DĚTMI

4

TÝM FINANCÍ A MEZD

3

TÝM KLUB A PLÁCEK

4

TÝM ZAOSTŘENO
NA RODINU II.

TÝM VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU GENDALOS

4

TÝM KARIÉROVÉHO
CENTRA

2

TÝM KOMUNITNÍHO
CENTRA SAVORE DŽENE

3

TÝM PRO KVALITU,
EVALUACI A SPOLUPRÁCI

4

KOORDINÁTORKA
DOBROVOLNÍKŮ
A KULTURNÍCH
AKTIVIT

3,250

1

3

PROGRAM PRO
DOSPĚLÉ

Program PRO DOSPĚLÉ se soustředí zejména na podporu dospělých
klientů s cílem rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a sebedůvěru tak,
aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže
nebo jim včas předcházet, a žít tak spokojený a důstojný život v širší
společnosti.
Součástí programu PRO DOSPĚLÉ je poskytování sociální služby
Terénní programy a také komunitní práce.

668

klientů

11 085 hodin jsme
strávili prací s klienty

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ ZAHRNUJE TAKÉ:

KARIÉROVÉ
CENTRUM

DLUHOVÁ PORADNA
V BŘECLAVI

NABÍZÍME:
Spolupráce v domácnostech klientů
Doprovody na úřady
Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi
Podpora při prosazování práv
Návaznost na další potřebné služby

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Hlavní poslání terénní práce spočívá ve zlepšení nepříznivé sociální situace, která se u našich klientů
projevuje především v nedostupnosti důstojného bydlení, vysoké míře předlužení, sociálním
vyloučením a mnohými dalšími problémy s tím spojenými.
Přehled témat, která jsme v minulém roce s klienty řešili:
sociální podpora
6%

péče o blízkou osobu
3.2%

udržení bydlení
11.5%

hmotná nouze
13.3%
hledání bydlení
14.7%

ostatní
7.2%

opravy spojené s bydlením
2.5%

patologické jevy
3.2%

poplatky s bydlením
6.3%

zdravotní péče
6.7%

hledání zaměstnání
3.6%
zaměstnání smlouvy a vztahy s ÚP
2.2%

osobní status
2.9%
mezilidské vztahy
11.5%

důchody
4.2%

Mezi největší problémy patří jednoznačně bydlení. V minulém roce se na nás obrátilo 101 lidí, kteří
potřebovali pomoc s hledáním bydlení. Velkým problémem se ukázalo samotné udržení si bydlení.
S tímto problémem se na nás obrátilo 79 lidí. Problémy spojené s bytovou situací jsou dány především
vysokými cenami za bydlení a neustále se zvyšujícími cenami za energie, které na podzim roku 2021
narostly krachem společnosti Bohemia Energy. Našim klientům jsme tak byli nápomocni při řešení
této situace a hledání nového dodavatele energií.
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V oblasti řešení zadluženosti jsme v roce 2021 uvítali možnost snížení zadluženosti spojené
s institutem tzv. Milostivého léta, o kterém jsme masivně informovali. Této možnosti využilo jen
několik desítek našich klientů a své dluhy takto alespoň částečně vyřešilo. Pro mnoho dalších
byla však podpora nedostupná.
Milostivé léto vnímáme jako velmi pozitivní krok k postupnému oddlužování. Právnička organizace
JUDr. Květoslava Slaměná Krylová se spolu s dalšími účastnila jednání dluhové platformy, jejímž
výstupem je Milostivé léto 2. Doufáme, že v následujícím Milostivém létu se podaří předejít
nedostatkům, které se ukázaly v první výzvě.
V IQ Roma servisu jsme v roce 2021 na oddlužení klientů pracovali i po vlastní ose a jako akreditovaná
osoba s oprávněním podávat insolvenční návrhy jsme podali desítky insolvenčních návrhů.
V rámci projektu „Potravinová a materiální
pomoc nejchudším osobám II“ jsme se
zapojili do dvou sbírek potravin, které se
uskutečnily v dubnu a listopadu roku 2021
v obchodním domě Tesco, Dornych v Brně.
Do této konkrétní sbírky místní dárci přispěli
1167 kg potravinami, za což všem srdečně
děkujeme!

1167 KG POTRAVIN
Rok 2021 byl velmi pestrý a náročný. Přesto
jsme si našli prostor pro zkvalitnění
poskytovaných služeb. Zabývali jsme se
aktualizací metodik terénní služby
a jejich cílů i dalšími interními dokumenty.
A přes velmi náročná témata a životní situace,
kterými si naši klienti prochází každý den,
se o některé můžeme podělit i s vámi:

PANÍ LUDMILA DNES OPĚT VIDÍ JAKO DŘÍV
S paní Ludmilou spolupracujeme již od roku 2018 na zlepšení sociálně nepříznivé situace, jež spočívala
v kumulaci problémů, především vysoké míry předluženosti, absenci důstojného bydlení a nedostatečné
zdravotní péče. Práci nám v prvopočátku komplikovala sama paní Ludmila, která nedůvěřovala lidem,
což bylo způsobeno špatnými zkušenosti, zklamáním i nedostatečným příjmem, se kterým nezvládala vyjít,
pobírala pouze starobní důchod. Paní Ludmila žila v nedůstojných podmínkách – na chodbě domu
nacházejícího se v sociálně vyloučené lokalitě. V těchto podmínkách nebyla schopna zvládat základní
hygienické potřeby, což jen zhoršovalo její zdravotní stav.
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Krok za krokem jsme s ní nastavili plán vedoucí ke snižování zadluženosti. Díky navázané důvěře a úzké
spolupráci se sociálním odborem Rosice se podařilo paní Ludmile najít důstojné bydlení a zprostředkovat
potřebnou operaci šedého zákalu, bez které by oslepla. Před tím, než mohla paní Ludmila podstoupit
operaci, jsme museli klientce zajistit průkaz zdravotního pojištění, zprostředkovat možnost osobní hygieny
a doprovázet paní na všechna předoperační vyšetření. Následně jsme museli zajistit paní Ludmile prostor,
kde by se mohla po náročném operačním výkonu zotavovat.
Díky spolupráci více aktérů a nakonec i zájmu paní Ludmily se podařilo neskutečné. Paní nyní žije
na ubytovně, kde je spokojená. Čeká nás ještě dlouhá cesta a velké plány, které povedou ke zlepšení situace
a prožití důstojného stáří paní Ludmily, které si bezesporu zaslouží.

KARIÉROVÉ CENTRUM
V prvním kvartálu roku jsme úspěšně ukončili pilotní projekt „Práce je šance“ a plynule navázali
projektem „Práce je stále šance“, jehož cílem je podpora osob žijících v sociálně vyloučených
lokalitách, zejména Romů, na území města Brna, zlepšení jejich postavení na trhu práce a důstojné
uplatnění ve společnosti.
První měsíce roku 2021 jsme věnovali pečlivému vyhodnocování pilotního projektu, který se zaměřoval
na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných Romů v Brně. Pozitivním
výstupem je skutečnost, že o nabízené služby byl a je v lokalitě stále zájem.
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Projekt dále potvrdil to, o čem jsme přesvědčeni – že systematická a komplexně zaměřená
podpora dlouhodobě nezaměstnaným je prospěšná a ekonomicky se vyplácí i státu.
Díky komplexní spolupráci došlo u 133 klientů k prokazatelnému zvýšení kompetencí.

217 KLIENTŮ*

51 SI NAŠLO ZAMĚSTNÁNÍ*

17 NÁVRHŮ INSOLVENCE*
*za období realizace Práce je šance

Individuální pomoc dlouhodobě nezaměstnaným, stejně tak jako nabídka podporovaných
tréninkových pracovních míst se zkušenými mentory, pomáhají umisťovat naše klienty na otevřený
trh práce a my v tomto duchu chceme i nadále pokračovat.
Bohužel jsme se setkávali i se zaměstnavateli, kteří měli obavy uzavírat smlouvy s lidmi, kteří
se potýkají s dluhy. Díky právničce, která v pilotním projektu sehrála velkou roli, se podařilo podat
za celou dobu pilotního projektu 17 návrhů oddlužení, díky kterým jsme mohli pomoci těm, kteří
se ocitli v exekuci.
Z pozitivních ohlasů klientely, jež přijímá nabídky Kariérového centra, jsme byli tak nadšeni,
že jsme se s vervou pustili do pokračování velmi dobře započaté práce. Od následného projektu
„Práce je stále šance“, který reaguje na dopady pandemie, očekáváme, že zvýšíme zaměstnatelnost
min. 150 osobám a min. 10 z nich nalezne uplatnění na otevřeném trhu práce.
Již koncem roku 2021 jsme měli naplněny téměř všechny závazky, které jsme si předsevzali.
Služeb Kariérového centra od zahájení projektu v lednu 2021 využilo celkem 144 klientů. 22 osobám
se podařilo najít zaměstnání, z toho 11 osob prošlo podporovaným pracovním místem.
Na otevřeném trhu práce se nejedná vždy jen o pomocné a úklidové práce, ale najdeme
mezi nimi i kvalifikované pozice jako je masérka, pracovnice ve dřevovýrobě, závozník, asistentka,
prodavačka apod.

193 KLIENTŮ*

30 SI NAŠLO ZAMĚSTNÁNÍ*

12

11

STÁŽÍ

TRÉNINKOVÝCH MÍST
*za rok 2021

Díky úzkému kontaktu s naší klientelou a kariérovému poradenství jsme došli k přesvědčení, že není
důležité, jak vysoce odpovědnou a kvalifikovanou práci člověk odvádí, ale zda je v ní spokojen,
šťasten a zda se do práce těší. Není proto vždy nezbytně nutné osoby dlouhodobě nezaměstnané
rekvalifikovat a přetvářet je k obrazu našemu, ale je nezbytně nutné lidem naslouchat a být
nápomocný při jejich cestě ke spokojenosti.
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PŘÍBĚH ANIČKY, KTEROU BAVILA PRÁCE S DĚTMI
Anička se stala klientkou Kariérového centra krátce po dokončení studia na Střední odborné škole
managementu a práva v Brně, kde studovala obor Pečovatelka zakončený výučním listem.
Protože ze zdravotních důvodů nemůže Anička práci pečovatelky vykonávat, požádala nás o pomoc
s vyhledáním vhodného zaměstnání. Když se Anička rozpovídala, ukázalo se, že vůbec nevěří,
že by mohla dělat cokoliv jiného než úklid. Při hledání práce se pak opakovaně setkala kvůli svému
romskému původu s diskriminačním přístupem, což úplně stačilo, aby se u mladé ženy vytratily jakékoliv
ambice a jen čekala na první volnou pozici v úklidové firmě. Při dalším povídání vyšlo najevo,
že Aničku by bavila práce s dětmi. Nabídka rekvalifikačního kurzu na kvalifikaci chůvy Aničku sice nadchla,
bylo ale nutné řešit aktuální situaci – finanční zajištění péče o domácnost s invalidní maminkou.
Anička nastoupila na 3 dny v týdnu do kuchyně jako pomocná síla a přihlásila se na rekvalifikační kurz,
po jehož absolvování by mohla pracovat jako chůva.
V průběhu následujících týdnů Anička kombinovala
práci v restauraci s péčí o maminku a rekvalifikačním
kurzem. Aby toho nebylo málo, musela se začít ještě
starat o dědečka, který onemocněl. Pro dvacetiletou
mladou ženu to bylo náročné období, které se ještě
více zkomplikovalo pandemií Covid–19 a přesunutím
kurzu do on–line režimu. Anička se poprala i s tím,
že kurz absolvovala přes mobil. Kurz úspěšně
dokončila a získala certifikát Chůva pro předškolní
děti.
Pro lepší hledání práce Anička absolvovala
v kariérovém centru tzv. „pohovor nanečisto“,
pomohli jsme jí vytvořit životopis a motivační dopis.
Covidová opatření znemožnila Aničce absolvovat
praxi, což se ukázalo jako problém při hledání práce.
Dlouho se jí nedařilo práci najít, Aničku navíc vyřadili
z úřadu práce. Při dalším setkání jsme jí nabídli
možnost získání praxe v miniškolce v rámci
tréninkového pracovního místa. Anička nadšeně
souhlasila, a tak se konečně dostala k přímé práci
s dětmi. Pod vedením mentorky pracovala na své
samostatnosti, trpělivosti a komunikaci s dětmi.
Za tři měsíce ve školce Anička ušla velký kus cesty.
Finanční situace rodiny se nicméně natolik zhoršila,
že Anička tréninkové místo po třech měsících
ukončila a nastoupila k firmě slibující vysoký příjem.
I přes varování nakonec Anička skončila
na nekvalifikované pozici s nedostatečným
ohodnocením. Nicméně stále hledá práci jako chůva
a my jí v tom v Kariérovém centru pomáháme.
Tak Aničce držme společně palce!
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TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V BŘECLAVI
V Terénním programu v Břeclavi se zaměřujeme především na oblast bydlení a prevenci včasného
řešení dluhů na bydlení. V roce 2021 jsme pomáhali s nalezením bydlení 8 klientům, pěti z nich
se podařilo bydlení sehnat, třem klientům ve hledání stále pomáháme. Další oblastí naší práce
je poradenství v zaměstnanosti, které se díky nízké nezaměstnanosti stalo pouze okrajovou
činností s nízkou poptávkou ze strany klientů. Se žádostí o pomoc s hledáním zaměstnání se na nás
obrátili pouze tři klienti. V oblasti zadluženosti jsme pomáhali 6 klientům. U některých se jednalo
pouze o upomínky, výzvy, u jiných klientů šlo již o exekuce na mzdu či majetek. Většina klientů byla
po prvotním kontaktu předána do péče Dluhové poradny z důvodu potřeby právního poradenství.
Mimo tyto oblasti jsme v roce 2021 klientům poskytovali také pomoc s orientací v sociálních
dávkách, zdravotní péči aj.

45 KLIENTŮ

569 HODIN PRÁCE S KLIENTY

250 KONTAKTŮ

TORNÁDO NA BŘECLAVSKU
Na konci června 2021 zasáhlo některé obce
na Břeclavsku tornádo, jehož následky byly
devastující. Pracovníci organizace se zapojili
do pomoci v humanitárním skladu pro postižené
obce. Tornádo se naštěstí samotné Břeclavi
vyhnulo, avšak silná bouřka spojená s krupobitím
poškodila střechu ubytovny Na Sýpkách a 34 osob
se ocitlo ze dne na den bez domova.
Ve spolupráci s ostatními subjekty (město Břeclav,
Práh Jižní Morava, Oblastní Charita Břeclav) se
naštěstí povedlo nalézt všem nové ubytování.

DLUHOVÁ PORADNA
Rok 2021 byl třetím rokem, kdy organizace poskytovala služby Dluhové poradny v Břeclavi
(od 1. 10. 2018). Přestože projekt Dluhové poradny měl končit v září 2021, podařilo se, i s ohledem
na stále stoupající poptávku, projekt prodloužit do března 2022.
V roce 2021 jsme pracovali celkem se 197 klienty. Terénní poskytování služby využilo celkem
17 osob. Jednalo se především o podporu při zjišťování rozsahu a výše zadlužení, dále o doprovody
na jednání u soudu a v neposlední řadě asistence při jednání s úřady, pojišťovnami a bankami.
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S klienty jsme nejčastěji řešili problematiku inventarizace dluhů, analýzu oprávněnosti jednotlivých
exekucí, návrhy na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, vylučovací žaloby, a konečně také vyhodnocení,
zda klient splňuje požadavky stanovené zákonem pro insolvenční řízení (oddlužení).

197 KLIENTŮ

14 INSOLVENČNÍCH
NÁVRHŮ

150 KONTAKTŮ
S VĚŘITELI A EXEKUTORY

37 SPLÁTKOVÝCH
KALENDÁŘŮ

V roce 2021 byly zpracovány a podány 3 návrhy na zastavení neoprávněných exekucí. Ve většině
případů byly exekuce zastaveny, u zbylé části není výsledek dosud znám. Ve většině případů
úspěšných zastavení exekucí klient již Dluhovou poradnu o výsledku neinformuje, neboť má za to,
že jeho problém je vyřešen. Dostupné informace proto pouze dokládají minimalistický odhad, dle nějž
jsme klientům ušetřili doposud nejméně 410.000 Kč. Zcela specifickým návrhem, který sice neřeší
dluh samotný, avšak zajišťuje přinejmenším upuštění od bezpředmětného nátlaku na klienta,
je návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, jichž bylo za rok 2021 zpracováno a podáno osm.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY DLUHOVÉ PORADNY:
Ve spolupráci s Technickými službami města Břeclavi
jsme uspořádali 6 seminářů na téma finanční
gramotnosti.
3× Základy finanční gramotnosti
1× Dluhy – z čeho vznikají a jak se jim bránit
1× Finance a dluhy
1× Peníze okolo nás

,,Naše organizace má již delší dobu jen ty nejlepší
recenze na spolupráci s Dluhovou poradnou. Pracovníci
Dluhové poradny jsou velmi kvalifikovaní, vzájemná
spolupráce probíhá vždy výborně, bez obtíží s kontaktem
s pracovníky Prahu stejně jako s našimi společnými
klienty. Pracovníci jsou vůči naší cílové skupině velmi
vlídní, vstřícní a prokazují velikou empatii ke
specifickým potřebám naší cílové skupiny."
Mgr. Sabina Kaňová
Vedoucí Terénního týmu Břeclavsko
Práh jižní Morava, z.ú.
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PROGRAM PRO
RODINY S DĚTMI
Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi převážně romského
původu, které se ocitají v sociálně nepříznivé situaci nebo jsou
jí ohroženy. Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování
informovanosti, dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny
tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině.

332

klientů

9 625 hodin jsme
strávili prací s klienty

NABÍZÍME:
Poradenství, vzdělávání, koordinovaná spolupráce,
společné výlety, workshopy atd.
Terénní a ambulantní forma
Centrum pro rodiče s dětmi
Doprovázení a podpora pěstounů

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
V roce 2021 proběhlo několik významných proměn. V rámci reorganizace došlo k propojení týmu
Pro rodiny s dětmi Brno a týmu JMK, takže nyní tvoří všichni pracovníci sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi jeden tým.
Nejčastěji řešená klientská témata v minulém roce se týkala vzdělávání dětí, dále poradenství v péči
a výchově dětí, řešení bydlení a v neposlední řadě rodinných a mezilidských vztahů.

V ROCE 2021 SE NÁM PODAŘILO:
Vydat sborník rozhovorů, které se věnují tématu domácího násilí s názvem Otázky do pranice.
Zapojení do projektu Ostravské univerzity „Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců
v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi“. V rámci
spolupráce absolvovaly naše pracovnice pilotní vzdělávací kurzy, jejichž výsledky následně předaly
do celého týmu,
Výborně spolupracovat s logopedkou – logopedická péče byla průběžně poskytována deseti
klientům. Zaměřena byla hlavně na základní funkce potřebné k produkci řeči – správné dýchání,
vyvozování hlasu, oromotorická cvičení, dále rozvoj slovní zásoby, správné tvoření vět a
porozumění. Práce probíhala individuálně s každým klientem podle jeho potřeb a dosažené
úrovně komunikace,
Do spolupráce jsme aktivně zapojovat děti. V rámci této aktivity jsme intenzivně spolupracovali s
34 dětmi, u kterých došlo k důslednému mapování potřeb, a s 24 dětmi vznikly podklady pro
IPOD. Tato spolupráce je zpracována v metodice Zjišťování potřeb dětí a jejich participace, která
1

je ke stáhnutí na webu.

1
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iqrs.cz (https://iqrs.cz/wp–content/uploads/2015/12/Metodika–zjistovani–potreb–deti–a–jejich–participace.pdf)

Podpořit setkání Romane kucharek, žen, které jednou týdně společně vaří tradiční romská
jídla nebo i jiná, která neznají a rády by je vyzkoušely (např. vietnamské závitky). Aktuálně se vaření
účastní 4 ženy a jejich největším zážitkem v roce 2021 byl společný výlet do Prahy, který
podnikly v létě.
Zapojovat se do spolupráce v rámci projektu Reforma péče o duševní zdraví – projekt
Deinstitucionalizace, který se věnuje tématu duševního zdraví u dětí a mladistvých.
AKTIVITY, KTERÉ SE V PRŮBĚHU ROKU UDÁLY:
PRVNÍ „BAZÁREK“
PRO KOMUNITU

WORKSHOP „BEZPEČNĚ
NA INTERNETU“

NOVĚ BYLY DEFINOVÁNY CÍLE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI:
1. Rodič se aktivně snaží o adekvátní a stabilní bydlení.
2. Rodič má aktivní zájem o hospodaření rodiny.
3. Rodič aktivně řeší fyzické zdraví a bezpečí dítěte.
4. Rodič plní zákonnou povinnost zajištění školní docházky všech svých dětí.

PŘÍBĚH MARTINA, S NÍMŽ SE PODAŘILO ŘEŠIT ŠKOLNÍ PROBLÉMY DÍKY POSTAVĚ V
POČÍTAČOVÉ HŘE
Martin je žákem 6. třídy a od útlého věku ho vychovává jeho babička. Vzhledem k vyššímu věku babičky
se začaly objevovat problémy během distanční výuky, která probíhala online a babička Martina se v této
oblasti nevyznala. Nejen, že mu nemohla pomoci s výukou, ale především se neorientovala v tom, co Martin
na počítači vlastně dělá. Domnívala se, že se na počítači učí, ale ze zpráv ze školy se dozvěděla, že má Martin
velké množství zameškaných úkolů a nepřipojuje se na online výuku. Martin trávil na počítači takřka celý
den, zhoršila se komunikace s babičkou, Martin se uzavřel a komunikaci o škole odmítal.
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Do rodiny začala intenzivněji docházet klíčová pracovnice rodiny, s níž v minulosti Martin bez obav
spolupracoval. Ze začátku byl však Martin uzavřený a bylo znát, že současná situace spojená se školou
je pro něj velice obtížná. Klíčová pracovnice začala s Martinem mluvit o možnostech využití počítače
a dozvěděla se od něj, že hraje hru, která mu umožňuje virtuálně komunikovat s kamarády ze školy,
s nimiž se nyní nestýká osobně. Po nějaké době Martin souhlasil, že pracovnici ukáže hru a vysvětlí
jí pravidla. Martin popisoval jednotlivé postavy ve hře a prostřednictvím nich začal hovořit také o sobě.
Klíčová pracovnice se ho doptávala na postavy ve hře, na jejich charakteristiky, jaké jsou, co mají rády,
čeho se bojí.
Prostředí hry pro něj bylo bezpečné, měl možnost „ukrýt“ sám sebe pod počítačovou postavu a otevřít,
co ho trápí. Klíčová pracovnice se dozvěděla, co je pro něj bariéra v komunikaci se školou – distanční výuka
zcela přerušila jeho vazby na spolužáky, a když začala online výuka, měl obavy se připojit, bál se reakcí
spolužáků, které dlouho neviděl, silně utrpělo jeho sebevědomí. I v této fázi bylo využito postav ze hry,
kde byl prostor se doptávat, jak by postava tuto situaci řešila. Pracovnice navrhovala, jestli by některé
z navrhovaných řešení nemohl vyzkoušet i on sám. Jedním z nápadů bylo připojovat se na výuku nejprve
bez zapnuté kamery. Tuto možnost pracovnice domluvila ve škole a Martin se začal do vyučování zapojovat
bez obrazu. Po krátké době se jeho obavy zmírnily tak, že se mohl výuky již plně účastnit i se zapnutou
kamerou. Tato zkušenost Martinovi pomohla také v následném fyzickém návratu do školy, který byl
pro něj v mnoha směrech příjemnější. Pro Martina bylo přínosné, že pracovnice dokázala propojit jeho
aktivity ve virtuálním světě s tím reálným, snažila se mu porozumět a pomohla mu najít vhodné řešení
situace, ve které se ocitl.

VČASNÁ PÉČE – PŘEDŠKOLNÍ KLUB
Předškolní klub v rámci Centra pro rodiny s dětmi
pokračoval na počátku roku 2021 ve své omezené
činnosti, soustředili jsme se na natáčení vzdělávacích
i zábavných videí pro děti a jejich rodiče a nadále jim
poskytovali podporou pro distanční vzdělávání dětí.
V březnu a dubnu již tradičně směřovala pozornost
k podpoře rodin při zápisech do MŠ a ZŠ.
Předškolní klub se znovu naplno otevřel pro desítku
dětí od dubna 2021 a děti, rodiče i pracovnice klubu
se s nadšením i úlevou začali znovu pravidelně
setkávat.
V roce 2021 přibyly do kolektivu předškolky výrazně
mladší děti, včetně dětí mladších než tři roky.
Spolu s tím se změnilo i zaměření pedagogické
práce: namísto dřívějšího rozvoje především
předškolních dovedností se předškolka zaměřuje
na široký rozvoj všech stránek osobnosti dětí,
23

jejich zájmů a kompetencí potřebných pro celé další vzdělávání, a to jak v individuální, tak skupinové
podobě. Nedílnou součástí programu byla pravidelná logopedie, oblíbené zpívání s panem Gejzou
Horváthem nebo dobrodružné výpravy do parků a lesoparků v Brně. Díky citlivému přístupu,
všestrannému rozvoji a včasnému začátku docházky mohou mít děti větší šanci postupně
překonávat překážky, které na ně ve vzdělávání a v životě čekají.
V tomto roce také první z našich dětí nastoupilo do mateřské školy už ve třech a půl letech.
A protože zájem o předškolku dlouhodobě převyšuje její kapacitu, byl od podzimu otevřen
i odpolední klub pro další rodiny, opět především s mladšími dětmi. Rodiče i děti si mohou užít
krásné prostředí předškolky, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím nebo si společně něco pěkného
vyrobit a užít si čas spolu v klidu.
Zkvalitnění našich služeb pomáhá také propojení s dalšími předškolními kluby skrze Platformu
pro včasnou péči. Podařilo se znovu navázat kontakty s blízkými i vzdálenějšími mateřskými
školami v okolí. Vznikl také zárodek spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, kde
trojice romských rodičů referovala o svých zkušenostech se vzděláváním. A konečně se podařilo
založit skupiny romských a neromských rodičů, s nimiž chceme v budoucnu hledat cesty k co
nejkvalitnějšímu vzdělávání pro všechny děti.

21 DĚTSKÝCH KLIENTŮ

1 DÍTĚ PŘIJATO NA ZŠ

4 DĚTI PŘIJATY DO MŠ

AKTIVITY, KTERÉ SE V PRŮBĚHU ROKU UDÁLY
Jako každý rok vyrazily v létě děti v rámci příměstského
tábora na několik velkých výprav, z nichž je nejvíce zaujala
návštěva venkovního bazénu v Zábrdovicích a následný
výlet do vyškovského Dinoparku, kde s velkou odvahou
překonávaly svůj strach z obrovských tvorů. V průběhu roku
jsme dále navštívili Vida park, Muzeum romské kultury
nebo ZOO Brno.
Kromě samotného dopoledního předškolního klubu
probíhala také tradiční setkání s rodiči – například jsme
pořádali velmi úspěšný bazárek oblečení, tvořili z korálků
a u toho debatovali o kvalitě a možnostech vzdělávání dětí,
samozřejmostí byla pravidelná informační setkání
o pokrocích a rozvoji zájmů dětí.
Děti si užily také bohatou mikulášskou nadílku.
Zapojili jsme i do projektu Krabice od bot, kdy děti dostávaly
různorodé drobnosti v krabici od bot – děti i jejich rodiče byli
z dárků nadšené.
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,,Maminka Honzíka nás informovala, že zářijový nástup do školky ve svých třech a půl letech zvládl
Honzík dobře a že delší otevírací doba MŠ přináší rodině více prostoru pracovat. Také nám sdělila, že
se s námi v předškolce cítil Honzík velice dobře, že na nás často vzpomíná a že by se nejraději vrátil
zpátky."
Tereza Hájková
Vedoucí Centra pro rodiny s dětmi

PROGRAM PRO PĚSTOUNY
Spolupráci i v tomto roce výrazně ovlivnila pandemická situace, kdy jsme nadále byli nuceni
komunikovat a vzdělávat především on–line. Klíčové pracovnice pravidelně informovaly rodiny
ohledně nových vládních nařízení v souvislosti s pandemií a byla poskytována podpora při
objednávání na testování. Interní facebookovou skupinu pěstouni pravidelně navštěvovali,
takže nám také sloužila ke vzájemné komunikaci.

19 PĚSTOUNŮ

14 DĚTÍ

4 ŠKOLENÍ

V roce 2021 jsme spolupracovali s 19 pěstouny a se 14 dětmi v pěstounské péči či poručnictví.
Vzdělávání pěstounů bylo zaměřeno na různorodá témata, která vycházela z aktuálních potřeb rodin.
Ve spolupráci s Policií ČR proběhlo školení internetové bezpečnosti, s organizací In Iustitia jsme
probírali téma předsudečného násilí, téma finanční gramotnosti a rodinného rozpočtu.
Uskutečnila se také společná reflexe spolupráce, kde jsme zjišťovali potřeby rodin. Závěr roku byl
věnován seznámení rodin s novelou zákona o sociálně–právní ochraně dětí a dopad na jednotlivé
rodiny jsme řešili s pěstouny také individuálně. Byla navázána spolupráce s terapeutem
Mgr. Igorem Nosálem, PhD., který rodiny provedl tématem citových vazeb a identity. Spolupráce
s odborníkem bude probíhat i v dalším období nejen na společném vzdělávání, ale také v rámci
individuální terapie a poradenství. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity
v Brně jsme zajišťovali doučování dětí v rodinách.

VÝJEZDOVÉ AKTIVITY PROGRAMU PRO PĚSTOUNY
V červnu 2021 se podařilo zorganizovat víkendové vzdělávání v rekreačním středisku Prudká
u Tišnova pro rodiny s dětmi. Rodiny zde měly prostor pro bližší navázání vzájemných vztahů a byl
připraven také program pro děti. Zúčastnilo se celkem 7 rodin, se kterými spolupracujeme a jedna
rodina z organizace DROM.
Pro děti z pěstounských rodin se podařilo zajistit finance na pobyt od Nadace Terezy Maxové dětem.
V srpnu a září 2021 měly rodiny možnost vyrazit s námi do aquaparku v Brně – Kohoutovicích
a zábavního centra Bruno. V aquaparku byla rodinám k dispozici instruktorka plavání. Projekt byl
financován Nadací Terezy Maxové a celkově se do aktivit zapojilo 10 rodin.
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PŘÍBĚH BABIČKY A VNUKA MARKA
Marek byl svěřen do pěstounské péče babičky v roce 2013, kdy se změnily právní podmínky pěstounské péče
a babičce tuto formu náhradní rodinné péče doporučil místní orgán socio–právní ochrany dětí. Do té doby
žil Marek společně s matkou a starší sestrou v domácnosti babičky. Otec nejevil o dítě zájem, o Marka
a jeho sestru se od narození starala s pomocí matky zejména babička.
Svěření Marka do pěstounské péče babičky (sestra byla svěřena do pěstounské péče tety) proběhlo z důvodu
odchodu matky do výkonu trestu. Před samotným výkonem trestu se matka potýkala delší dobu s drogovou
závislostí. V tomto období se starala o Marka a jeho sestru babička, která již v té době pobírala starobní
důchod. Marek byl od raného dětství v péči psychiatra a na doporučení pedagogicko–psychologické poradny
navštěvoval praktickou školu. Péče o Marka byla především s nástupem do školy velice náročná, navíc toto
období bylo poznamenané odchodem matky z rodiny.
S IQ Roma servisem jakožto doprovázející organizací začala spolupracovat babička Marka od počátku
svěření Marka do pěstounské péče. Kromě dlouhodobé spolupráce s psychiatrem začala na doporučení
klíčové pracovnice spolupracovat babička také s psycholožkou, která poskytla terapii nejen pro Marka,
ale také pro babičku a začala komplexněji řešit situaci v rodině.
Díky spolupráci s dalšími odborníky se změnil náhled babičky na řešení zdravotního stavu Marka. Například
se podařilo, že Marek netrávil jako každý rok léto pouze doma či v psychiatrické léčebně, ale v rámci respitní
péče odcestoval společně se sestrou na tábor s koňmi. Marek si tábor velice užil, strávil léto aktivním
způsobem mimo vyloučenou lokalitu a do budoucna by se rád znovu někam podíval. Rodina také využívá
nabídku aktivit IQ Roma servisu v oblasti volného času a babička navštěvuje pravidelně vzdělávání
pro pěstouny. Také zajišťuje pravidelné kontakty Marka s matkou pomocí telefonu a pošty. Pokud matka
po návratu prokáže schopnost se o Marka starat a podaří se navázat pozitivní vztah, návratu Marka
k matce a ukončení pěstounské péče nebude nic bránit.

PROGRAM PRO RODINY V BŘECLAVI
V rámci působení pobočky IQ Roma servisu v Břeclavi klademe důraz hlavně na práci s rodinou.
Posilujeme možnosti spolupráce s různými odborníky a prohlubujeme své dovednosti směrem
k úspěšnému řešení problémů, se kterými se rodiny potýkají.

75 KLIENTŮ

1 555 HODIN PRÁCE
S KLIENTY

326 KONTAKTŮ

Nejčastěji řešenými problémy v minulém roce bylo zvládání školních povinností dětí v souvislosti
s pandemickými opatřeními a s tím související komunikace se školou. Zde se nám osvědčil case
management, kdy jsme se zaměřili především na propojování aktérů a rodiny. Pomohlo nám
to v komunikaci s rodinami, kde chybělo vybavení, pomůcky nebo počítačová gramotnost rodičů.
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PROJEKT KOMPLEXNÍ PODPORY V PRÁCI S OHROŽENOU RODINOU
Na konci srpna 2021 byl po třech letech ukončen projekt ,,Komplexní podpora v práci s ohroženou
rodinou". Projekt poskytoval sociální aktivizační službu pro rodiny s dětmi intenzivněji, se širším
záběrem řešení problémů z oblasti výchovných rodičovských kompetencí, bydlení či získání
zaměstnání. Celkově projektem od roku 2018 prošlo 33 rodin s celkem 90 dětmi. 18 rodin využilo
podporu asistenta rodičovských kompetencí.

PROJEKT S DĚTMI PRO DĚTI
Tento projekt byl realizován s podporou MPSV Rodina a byl zaměřen na rozšíření pomoci
samotným dětem v oblasti mapování jejich potřeb. V rámci projektu jsme se zabývali možnostmi
realizace případových a interaktivních případových konferencí. I nadále pokračovala úspěšná
spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí. Podařilo se zrealizovat několik setkání
rodičů a dětí s pracovnicí OSPOD, především s kurátorkami pro mládež. Cílem jednání bylo nastavení
společného postupu při řešení nepříznivé situace dětí, průběžné či závěrečné vyhodnocení
posunů rodin.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V BŘECLAVI
Již druhým rokem realizujeme v Břeclavi úplně novou
aktivitu, kterou jsou příměstské tábory. Tábory rodičům
pomáhají ve slaďování pracovního a rodinného života
zajištěním aktivity pro děti v době, kdy jsou rodiče v
zaměstnání. V roce 2021 jsme zrealizovali další
4 příměstské tábory, které byly zaměřeny na různé
oblasti. Tábory vedli externí lektoři, kteří mají zkušenosti
se zážitkovou pedagogikou, pořádáním letních táborů i prací
s kolektivem.
V tomto roce se zúčastnilo táborů 18 dětí, které
se v jednotlivých turnusech opakovaly, a bylo podpořeno
11 rodičů. Děti si užily spoustu dobrodružství a odnesly
si nové zážitky. Společně s vychovateli navštívily např. obec
Lednici nebo lanové centrum. Zajímavý vzdělávací program
si pro děti připravil policejní preventista Policie ČR, místní
hasičský sbor či Městská knihovna. Všem zmíněným patří
naše velké díky.

DOUČOVÁNÍ
V rámci spolupráce s rodinami v tématu vzdělávání dětí poskytujeme doučování. Od ledna do června
se doučovalo 19 dětí a od září do prosince 16 dětí. S dětmi našich klientů jsme se zaměřili na
zvládnutí daného ročníku ZŠ a nejčastěji jsme s nimi pracovali na podpoře ve znalostech českého
jazyka a matematiky. V rámci vzdělávání s námi spolupracovalo také 15 asistentů, z nichž 7 byli
dobrovolníci. Moc si jejich spolupráce vážíme.
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PROGRAM PRO
MLADÉ
Služba podporuje sociálně znevýhodněnou romskou mládež
ve věku 6–26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře,
v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze
o plnohodnotné zapojení se do společnosti.

197

klientů

7 301

hodin jsme
strávili prací s klienty

NABÍZÍME:
poradenské, preventivní, seberozvojové, vzdělávací a volnočasové
aktivity
terénní a ambulantní forma
individuální i skupinová práce

KLUB & PLÁCEK
Navštívit Klub IQ Roma servisu a setkat se se svými vrstevníky mohou děti a mládež od pondělí
do čtvrtka v odpoledních hodinách. Kromě toho se jim pracovníci věnují v podobě individuálních
konzultací a vzdělávacích aktivit. Hlavním pilířem naší práce je zlepšení kvality života dětí a mladých
lidí, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. V Klubu uznáváme individualitu každého člověka,
proto jsou témata, která s námi děti a mladí chtějí řešit, velmi různorodá.
Rok 2021 se v našem týmu nesl ve znamení změn. Kromě obměny větší části kolegů se Klub přesunul
do nových prostor v přední části budovy. Vznikla tak možnost jej rozdělit do několika místností podle
svého zaměření – konzultační, vzdělávací, počítačová či sportovní a relaxační.

AKTIVITY V KLUBU A NA PLÁCKU
Rok v Klubu a na Plácku se nesl v duchu oblíbených
pravidelných aktivit i nových pestrých wrokshopů
či výletů. Za rok 2021 se u nás odehrály následující
akce:
Mulačák – tradiční akce, která spojuje děti,
rodiče i širší komunitu.
1 turnaj ve stolním tenise a 2 ve fotbalu
V rámci sportovních utkání se děti učí
pravidla fair play a dochází k posílení
soudržnosti a prohlubování vztahů.
Mikulášská besídka – již tradičně se děti
potkaly s čertem, andělem a Mikulášem
a za splněné úkoly si odnesly odměny.
Vánoční besídka – známý hudebník Gejza
Horváth hovořil o romských vánočních
tradicích.
Mezinárodní den Romů – v dubnu jsme
se přidali k oslavám Mezinárodního dne
Romů, vytvořili kvíz o romských tradicích,
zkoumali jsme rozdíly mezi češtinou,
romštinou a olašským dialektem a
sledovali dokument, který se věnoval
historii Romů.
2 výlety – Cesta za pokladem aneb „Agenti IQ“ a koncert jazzového hudebníka Orana Etkina.
2 kroužky – během roku pokračoval taneční kroužek, v rámci kterého vzniklo několik tanečních
skupin, které své dovednosti prezentovaly po celé České republice. Účastníci výtvarného kroužku
si mohli vyzkoušet rozmanité výtvarné techniky. Uspořádali jsme také 8 workshopů na různá témata.
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TÝDENNÍ AKTIVITY

VELIKONOČNÍ
WORKSHOPOVÝ
TÝDEN

TÝDEN
JARNÍCH
PRÁZDNIN

TÝDEN
NÍZKOPRAHOVÝCH
KLUBŮ

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

2 úklidové akce (Ukliďme Česko) – úklid veřejného
prostranství v lokalitě posiluje pozitivní vztah ke svému okolí
a k péči o něj.
Festival Překročme řeku – zapojili jsme se do festivalu jako
jedni z prezentujících. Děti i pracovníci prezentovali romskou
kulturu a zvyky, jako byl například workshop romského
jazyka, hudby a tance.

LETNÍ TÁBOR
Tábor se konal na začátku srpna na Kaprálově mlýně
v Moravském krasu. Téma s názvem Průzkumníci ztracené země
se samozřejmě promítlo i do programu. Děti se naučily poznat,
že přichází bouřka, jak použít kompas či uvázat lodní uzel.
Každý průzkumník se navíc podílel na stavbě lesního obydlí, a to
ho ujistilo, že se v přírodě neztratí.

DOUČOVÁNÍ
Kromě individuálního a skupinového doučování jsme se v Klubu
věnovali práci na domácích úkolech. Hledali jsme způsoby,
jak vysvětlit učivo zábavnou formou s využitím interaktivních
materiálů. Se zájemci jsme pracovali na rozvoji čtenářských
dovedností.

154
DĚTÍ

1438 HODIN
DOUČOVÁNÍ

HUDEBNÍ DÍLNA
V rámci našeho Klubu fungovala také hudební dílna pod taktovkou Gejzy Horvátha. Fungovala zde dvě
hudební uskupení. V dílně děti připravily hudební program pro několik komunitních akcí IQ Roma
servisu a spolupracovaly s městskou částí Brno – sever na rozsvícení vánočního stromu.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GENDALOS
Ve Vzdělávacím programu Gendalos jsme spolupracovali se 71 sociálně znevýhodněnými mladými
lidmi od 8. třídy. Společným cílem spolupráce je absolvovat středoškolské studium a následně se
dobře uplatnit, ať už formou dalšího studia či smysluplné práce.
Vzdělávání bylo v roce 2021 ještě stále zasaženo pandemií, první půlrok probíhala výuka distančně,
od září pak na většině škol hybridně. Ani jedna z forem nebyla ideální, takže jsme se studenty často
řešili zhoršený prospěch, snížení motivace do studia, psychické obtíže, a s tím vším spojený stres
z možného předčasného ukončení školy. Se studenty jsme nicméně byli v pravidelném kontaktu
po telefonu nebo na sociálních sítích, část z nich se také doučovala online. Jak se studenti a rodiny
se situací vypořádávali, jsme se snažili shrnout v rámci kampaně Mají odhodlání, darujme jim
příležitost.

Studentům jsme během celého roku poskytovali konzultace, kariérové poradenství, doučování
vedené experty a expertkami, mentoring, finanční podporu či pomůcky a možnost účastnit
se skupinových aktivit, výjezdů, stáží a dobrovolnictví.

71 STUDENTŮ
CELKEM

30 STUDENTŮ SE DOUČOVALO
NEBO SETKÁVALO S MENTOREM

577 HODIN
DOUČOVÁNÍ

4 STUDENTI
ODMATUROVALI

DOUČOVÁNÍ
Našim studentům jsme nabízeli doučování zejména z povinných předmětů jako je český jazyk,
matematika a angličtina, nabídkou jsme rovněž reagovali na poptávku studentů např. výukou
účetnictví a ekonomie, základy programování nebo přípravou na výtvarný obor SŠ. Díky doučování žáci
úspěšně ukončili ZŠ, podařilo se 7 žáků připravit na přijímací řízení na SŠ. 4 studenti také úspěšně
odmaturovali. Během roku využilo individuálního doučování 25 studentů a studentek. Celkem bylo
zrealizováno 577 hodin doučování.

31

ROZVOJOVÉ AKCE PRO STUDENTY
Studentská setkání jsou již tradiční akcí našeho vzdělávacího programu. Studenti mají možnost
se mezi sebou poznat a sdílet své zkušenosti ohledně studia. Program setkání byl sestaven vždy
z neformální části a diskuze s hostem. Dvě setkání proběhla online, na jednom byla hostkou
zpěvačka Lucie Bikárová, která mluvila o své cestě od studentky k profesionální zpěvačce.
Na dalších setkáních se studenti setkali s Lucií Lucassen, romskou aktivistkou, s Alicí Sigmund
Herákovou, moderátorkou a zakladatelkou první romské televize Tuke.tv. Ve spolupráci
s katedrou Sociální pedagogiky MU proběhl workshop na téma fakenews pod vedením Michala
Černého.
Kromě setkání měli studenti možnost s námi vyrazit do kina (Moje slunce Mad, Miri Fajta),
na exkurzi (Muzeum romské kultury), na poznávací výlet (Znojmo) nebo se účastnit workshopů
(rétorika a vystupování na veřejnosti, umělecká tvorba, příprava kulturních akcí pro veřejnost).

ROMAS – ROMA STUDENTS & ARTISTS FOR SOCIETY
Projekt s mezinárodním rozměrem otevírá studentům možnost kreativně vyjádřit své názory
a postoje. Propojuje mladé lidi z Česka, Slovenska a Maďarska, kteří jsou ohroženi sociálním
vyloučením a zároveň mají chuť se angažovat. Platforma, která vznikla v létě, se společně snaží
o realizaci různorodých aktivit – tvorba videí, příprava benefičních akcí, umělecké akce a happeningy.
V srpnu se také odehrál mezinárodní Summer Camp ROMAS, kterého se zúčastnilo 16 mladých
lidí z ČR, SR a Maďarska. Účastníci zažili umělecké a mediální workshopy, jam sessions, neformální
hry a aktivity a exkurze do Brna s hraním v ulicích a kreativním sprejováním.

61 %
86 % STUDENTŮ POKRAČOVALO STUDENTŮ STUDOVALO MATURITNÍ
DO DALŠÍHO ROČNÍKU
OBOR A 39 % UČILIŠTĚ

DO SPOLUPRÁCE BYLI ZAPOJENI RODIČE
16 STUDENTŮ, V 10 PŘÍPADECH JSME
KOMUNIKOVALI SE ŠKOLOU

20 STUDENTŮ
SE ZAPOJILO
DO DOBROVOLNICTVÍ

10 STUDENTŮ S NÁMI
4 STUDENTI V LOŇSKÉM
SPOLUPRACOVALO NA
ROCE STUDOVALI
HLEDÁNÍ
BRIGÁDY ČI STÁŽE
NA UNIVERZITĚ

STIPENDIJNÍ FOND GENDALOS:
Celkem jsme obdrželi 64 žádostí za 107 224 Kč, vyplaceny byly žádosti za 88 602 Kč.
Nejčastěji si studenti žádali o uhrazení jízdného, školních pomůcek a učebnic, pomůcek
na praxe, školného, nákladů spojených s přijímacím řízením.
Příjmy za rok 2021 do stipendijního fondu tvořily individuální pravidelné i jednorázové dary
v celkové výši 133 334 Kč.
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PŘÍBĚH MARUŠKY: "JSEM ZVYKLÁ SE O SEBE POSTARAT."
Zdá se, že pro usměvavou Marušku není nic problém. Vystudovala
gympl a zahájila studium oboru Právo a právní věda na Masarykově
univerzitě. Na dotaz, jak zvládá obtížné studium, odpovídá, že
nechává věci na poslední chvíli a vždycky to nějak dopadne. Zatím to
Marušce vychází skvěle.
Maruška je jednou z těch, kdo o IQ Roma servisu věděli už od
malička. „Když jsem byla malá, bydleli jsme kousek od Íkvéčka a můj
brácha tam chodil na doučování. Takže když jsem pak šla na střední
školu a potřebovala pomoc s přijímačkami, mamka rovnou navrhla,
že se zeptáme tam. V Íkvéčku jsem začala spolupracovat se sociální
pracovnicí Katkou, začala jsem chodit na přípravu na přijímačky
na střední a už to jelo.“
Ve svých rodičích má Maruška velikou oporu. „Už od začátku,
když viděli, že mám dobrý známky na základce, tak mi říkali – ty se
budeš učit, z tebe bude právnička!“ I když v ni rodiče věřili, musela
si Maruška hodně věcí zařizovat od malička sama. Její rodiče maturitu
nemají – maminka má jen základní školu, otec je vyučený zedník.
„Oni tomu moc nerozumí, co dělám,“ popisuje Maruška a dodává,
že studium na gymplu byl její nápad. „Prostě jsem doma řekla, že jdu
na gympl, a naši řekli – Tak jo, půjdeš na gympl! – a pak se mě zeptali
třeba ve druháku – To je s maturitou? – a tak jsem
se smála – Jo, je to s maturitou…“ Marušce v průběhu studia pomáhal
program Gendalos, který v IQ Roma servisu podporuje nadějné
romské studenty a studentky. Díky tomu si mohla Maruška koupit
učebnice nebo jet se třídou na výlet.
Maruška byla na střední škole jedinou Romkou. Její spolužáci o tom
dlouho nevěděli, a když na to přišli, říkali jí, že je jiná než ti ostatní.
„Co se na to dá říct?“ směje se Maruška, „každej je jinej!“ Jindy se zase
musela vypořádat s předsudky, které měli její spolužáci. „Jednou jsme
měli nějakou diskuzi v hodině a můj spolužák říkal, že Romové
nepracují a jsou hloupí. Tak jsem mu vysvětlila, že to je jinak, a dodala
jsem – Víš, že teď urážíš mě, moji rodinu, mýho taťku,
mýho dědu? – Nemyslím ale, že změnil názor,“ uzavírá Maruška.
S přijímacími zkouškami na vysokou školu Marušce opět pomohla
pracovnice IQ Roma servisu, která jí sehnala přípravné kurzy
na testy studijních předpokladů. Maruška se na práva dostala
s přehledem, měla 91 percentil. V současné době se tato aktivní
mladá žena rozkoukává na vysoké škole a pracuje na brigádě
v bance. „Až dostuduju práva, tak si najdu dobře placenou práci.
Možná bych chtěla jít pracovat na kriminálku,“ plánuje.
Rodiče jsou na Marušku pyšní: „Chlubí se tím všude, kde můžou.
Hlavně si vždycky fotili moje vysvědčení a dali si ho pak na sociální
sítě i ten percentil z přijímaček si tam vystavili. V komentářích
se pak hádají naši známí, po kom že jsem tak chytrá.“
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PROGRAM PRO
SPOLEČNOST
Rozvíjíme kvalitu poskytovaných sociálních služeb i dalších
návazných činností.

16

2

kulturních
akcí v Amaru

kampaně

275 370 Kč
výtěžek z podzimní
kampaně

Už po třetí jsme obhájili značku
spolehlivosti.

JAK PRACUJEME:
Sledování dopadu a kvality práce organizace
Péče o pracovníky
Rozvoj v oblasti HR agendy
Dny romské kultury
Spolupráce v sítích a platformách
Systémový projekt Zaostřeno na rodinu II.
Amaro
Akademie Diversitas
Vztahy s veřejností a dárci
Kontroly a certifikace

KVALITA PRÁCE
Téma rozvoje kvality a profesionalizace práce bylo i v roce 2021 důležitou součástí řízení organizace.
Během celého roku jsme pokračovali s realizací projektu Zaostřeno na kvalitu, který se soustředí
na rozvoj a stabilizaci plánovacích procesů – od strategického plánování po individuální. Celý rok
tak probíhaly aktivity, které participativním a inovativním způsobem zapojovaly pracovníky
do strategického plánování a tvorby nového plánu organizace.
Díky projektu vznikl v organizaci také vzdělávací plán. Pracovníci se soustředili zejména
na rozvoj kvalitního individuálního plánování a základy evaluace. Mezi další rozvojové aktivity patří
již tradiční interní vzdělávací konference Pnutí. V roce 2021 si pracovníci pro své kolegy připravili např.
téma dopadu distanční výuky na vzdělávání, pohybové a improvizační metody v neformálním
vzdělávání nebo mluvený projev a prezentace. V září taktéž proběhlo tzv. Vypnutí, den pro rozvoj
týmů, při kterém si kolegové připravují program mimo organizaci a utužují vzájemné vztahy.
Mimo aktivity soustředící se na tvorbu nového strategického plánu se během celého roku setkávala
tzv. HR skupinka tvořená pracovníky napříč celou organizací, která revidovala systém vnitřních
předpisů organizace nebo tvořila nové. Největším úspěchem skupinky je zavedení interního
elektronického HR systému, který zjednodušil personální agendu a posunul ji blíže 21. století. Systém
zároveň snadno provede nové i stávající pracovníky elektronickým modulem zaškolování a dalšího
vzdělávání.

LEGISLATIVNÍ A KONCEPČNÍ ČINNOST
Hlavním tématem legislativní a koncepční činnosti roku 2021 byla bezpochyby Strategie romské
integrace. Do její tvorby jsme se zapojovali již od počátku a společně s Radou vlády pro záležitosti
romské menšiny jsme ji loni dopracovali do finální podoby, ve které byla schválená.
Kromě těchto procesů jsme se zapojovali i do přípravy nového programového období evropských
fondů, konkrétně do přípravy Strategického cíle 2, Sociální začleňování zaměřené na integraci
Romů. Na lokální úrovni jsme se zapojovali do rozbíhajícího mechanismu Koordinovaného přístupu
k sociálnímu vyloučení, a to jak v Brně, tak v Břeclavi. V dalších letech budeme mít díky této spolupráci
možnost čerpat prostředky na realizaci navržených opatření ze Strategií a Akčních plánů jednotlivých
pracovních skupin.

VYBRANÉ SÍTĚ A PLATFORMY, JIMIŽ JSME ČLENY:
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Asociace veřejně prospěšných organizací

MAS Lednicko–valtický areál

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva

MAS Vyškovsko

města Brna

Pracovní skupina NZDM a SAS Brno

Výbor pro národnostní menšiny

Platforma pro včasnou péči

Jihomoravského kraje

Česká odborná společnost pro inkluzivní

European Anti Poverty Network

vzdělávání

RomanoNet

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení

Platforma pro komunitní práci

DNY ROMSKÉ KULTURY
IQ Roma servis organizuje oslavy Mezinárodního dne Romů již 14 let společně s dalšími brněnskými
organizacemi, které jsou proromsky orientované (Armáda spásy, Barvy brněnského Bronxu,
DROM – romské středisko, Džas, Muzeum romské kultury, Ratolest, Společenství Romů na Moravě).
V posledních letech jsme převzali výraznou část organizace těchto oslav. V loňském roce se do
plánování a přípravy oslav promítla stále přetrvávající pandemie onemocnění Covid–19 a oslavy
Mezinárodního dne Romů se tak uskutečnily v online prostředí.
Na sociálních sítích jsme si připravili pestrý program, např.:
Pěvecké vystoupení Moniky Holoubkové
Přednes romské hymny Djelem Djelem v podání interpretů Marsella, Lucie Bikárové
a Mário Alexandra
Pečení oblíbené romské pochoutky – šinga
Anketu Co pro vás/tebe znamená být Romem.
Za úspěch považujeme množství zhlédnutí a ohlasů na sociálních sítích Facebook a Instagram,
kde měly příspěvky vztahující se k oslavám Mezinárodního dne Romů celkový dosah přes 30 000
osob.

Mezinárodní den Romů 2009

Mezinárodní den Romů 2017

Mezinárodní den Romů 2015

Mezinárodní den Romů 2019
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AKADEMIE DIVERSITAS
„Naší vizí je rozvoj, učení a profesionalita pro všechny, kteří hledají cestu vpřed.“
Akademie Diversitas je školicím a rozvojovým programem organizace Diversitas s.r.o., která
spolupracuje s IQRS, šíří jeho know-how a dává příležitosti jeho pracovníkům a pracovnicím,
aby rozvíjeli své lektorské a koučovací dovednosti. Orientuje se na široké spektrum cílových
skupin, jako jsou sociální i pedagogičtí pracovníci, manažeři, úředníci i široká veřejnost se zájmem
o vzdělávání.
Rok 2021 byl pro Akademii Diversitas stále poznamenán pandemickou krizí, byla omezena prezenční
školení a hlavní činnost se zaměřovala na organizaci a facilitaci případových a interaktivních
konferencí, které podporují participaci rodin a dětí při rozhodování o jejich osudu a řešení složitých
rodinných situací. Nově se v roce 2021 několik pracovnic vyškolilo také v koordinaci a administraci
rodinných konferencí, které představují vrcholnou participaci rodin a přirozené sítě rodiny na řešení
složitých problémů. Na konci roku došlo k výměně týmu, koordinátorkou se stala Veronika Kandelová
a její oporou nejen v administrativě je Zuzana Broskevičová.
CO PRO VÁS NABÍZÍME V ROCE 2022
Rok 2022 je rokem změny! Rozšiřujeme své aktivity, chceme vás pravidelně informovat a oslovovat
formou newsletterů a zajímavých novinek či rozhovorů.
Akademie Diversitas nabízí vzdělávání, workshopy, konzultace, facilitace, projektovou podporu
a další aktivity pro každého, kdo má zájem se rozvíjet. Témata, která nabízíme, jsou zajímavá
pro profesionály v oblasti sociální práce, pedagogiky či pracovníky místní samosprávy.
Nově nabízíme aktivity také širší veřejnosti či firmám, ať už jsou to kurzy na míru, konference,
strategické workshopy nebo facilitace malých i velkých skupinových jednání.

JAKÝM TÉMATŮM ROZUMÍME A VĚNUJEME SE JIM PŘI ŠKOLENÍ A KONZULTACÍCH
Případové a interaktivní konference od A do Z (od organizace po facilitaci)
Evaluace (nejen) sociálních služeb a projektů
Projekty – jejich psaní, řízení i finanční management
Zadluženost a téma insolvence
Facilitace skupin, porad a setkání
Strategické plánování a řízení strategií
KONTAKTUJTE NÁS, POKUD:
Máte zájem o informace z oblasti neziskového sektoru, projektů a sociálních inovací
Máte zájem o některé naše workshopy či školení
Máte zájem o školení na míru
Jste člověk, který by rád školil či se angažoval jako konzultant/ka
MGR. VERONIKA KANDELOVÁ
vzdelavani@akademie-diversitas.cz
+420 608 440 603
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ZAOSTŘENO NA RODINU II.
Od října 2019 do září 2021 jsme realizovali projekt Zaostřeno na rodinu II., který podporoval osoby
pracující s ohroženým dítětem ve využívání inovativních metod práce s rodinou, konkrétně metody
případové, interaktivní a rodinné konference.
V průběhu projektu bylo realizováno celkem 15 konferencí, z toho:

8

6

1

PŘÍPADOVÝCH
KONFERENCÍ

INTERAKTIVNÍCH
KONFERENCÍ

RODINNÁ
KONFERENCE

Vznikla také brožura "Dítě – důležitý aktér při řešení rodinné situace", jejíž obsah se zaměřuje
na témata případových, interaktivních případových a rodinných konferencí, práce s interaktivními
nástroji, komunikační bednu, metody OZON a F.I.E.
Velkou radost máme z podcastu "Dítě v ohrožení", který kromě inovativních metod práce s rodinou
otevírá také další témata úzce propojená s prací s ohroženými dětmi. Během projektu bylo celkem
vytvořeno 10 dílů podcastu, které mají víc než 500 poslechů.
26. 8. 2021 proběhla závěrečná konference "Dítě – zásadní aktér při řešení rodinné situace".
Této konference se účastnilo přes 50 lidí převážně z řad odborné veřejnosti. Součástí konference
byly praktické workshopy, které se věnovaly technikám, které podporují děti ve vyjádření jejich názorů
a potřeb.
I po skončení projektu nadále podporujeme využívání případových, interaktivních i rodinných
konferencí v praxi a v tématu budeme pokračovat i v budoucnu.
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AMARO
Novinkou letošního roku bylo rozšíření nahrávacího studia Amaro Records o prostorný foto a
video ateliér, který velmi vhodně doplňuje profesionální služby studia. Došlo také ke změně názvu z
Amaro Records na studio AMARO.
V roce 2021 se nám v rámci činnosti studia podařilo navzdory probíhající pandemii Covid-19 uspořádat
celkem 16 hudebních akcí, kterých se zúčastnilo 375 osob, a podílet se tím na zprostředkování romské
kultury veřejnosti a obohacení brněnské kulturní scény. Pro realizaci aktivit jsme (stejně jako jiné
kulturní instituce) měli bohužel prostor reálně pouze šest měsíců.
Během letních měsíců jsme nově úspěšně uspořádali dva letní open air festivaly s názvem Amaro
léto ve spolupráci s městským projektem Plug and Play v Lužáneckém parku a Bývalou Káznicí
na Bratislavské. Festivaly měly velký úspěch – v rámci akcí vystoupili gypsy jazzoví muzikanti
a hudebníci obdivující žánr latin music z řad romské i neromské komunity.
Pravidelně pořádanou akcí pro širokou veřejnost byl benefiční bašavel, který jsme ve spolupráci
s romskými umělci pořádali na podporu práce s ohroženými dětmi. Hudební vystoupení byla
doplněna také tanečními čísly a atmosféra akce byla výjimečná.
Dále se nám podařilo zrealizovat celkem 11 kulturních workshopů, jejichž cílem bylo podpořit
romské osobnosti v roli aktivních umělců a lektorů. Dále jsme uspořádali workshopy na podporu
šíření, uchování a aktivního sdílení romské kultury. Tématy byly romský tanec, hudba a jazyk.
Studio AMARO podporuje mladé umělce, kteří začínají nebo jsou možná neobjevenými talenty. Již pátý
rok studio AMARO pořádá talentovou pěveckou soutěž Amaro STAR. Mezi finalisty byli Romové i
neromové převážně z Čech a Moravy, ale jeden z vítězů byl také z Portugalska. Absolutní vítěz získal 10
hodin v nahrávacím studiu a podporu profesionálních umělců při nahrávání své vítězné skladby. V
rámci podpory romské hudební tvorby byly ve studiu AMARO vytvořeny také 4 nahrávky začínajících
romských umělců.
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DOBROVOLNÍCI
V IQ Roma servisu v loňském roce absolvovalo dobrovolnickou
službu celkem 87 dobrovolnic a dobrovolníků. Alfou a omegou
veškerých dobrovolnických aktivit bylo letos opět doučování.
Vzdělávání je jedním z témat, které naše podporovatele zajímá
dlouhodobě nejvíce.
Z celkového počtu dobrovolníků se 64 z nich věnovalo právě
systematické dlouhodobé a individuální práci s žáky
a studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pomáhali
žákům a celým jejich rodinám překonávat nástrahy distanční
výuky. Bez podpory těchto dobrovolníků by šance dokončit
úspěšně ročník byla pro většinu z nich nereálná.
V tomto roce se vedle doučování konaly také dvě potravinové
sbírky pro naše klienty, do kterých se zapojilo 11 dobrovolníků
zejména z řad zaměstnanců a členů romské komunity.
Dále se dobrovolníci jako obvykle velkou měrou zapojovali
do PR aktivit organizace, překladů, korektur a mentoringu pro
studenty i zaměstnance. V prosinci proběhlo za dobrovolnické
podpory také stěhování klientských prostor.
Za veškerou snahu, práci, podporu a přízeň ze srdce
děkujeme.
Paľikeras tumenge vaš savoro. 💜
„Musím říct, že navzdory mým očekáváním dopadla spolupráce v rámci doučování Magdy velmi
dobře. Největší prvotní nedostatky jsem neviděla v Magdiných schopnostech, dovednostech nebo
nedej bože inteligenci (což se bohužel někdy i dnes spojuje s výukou romských žáků), ale v celkovém
přístupu ke školním povinnostem. V tomto ohledu neměla bohužel velkou podporu ani u své rodiny –
na druhou stranu jí rodiče sehnali doučovatele – tedy mě a my na tom mohly společně pracovat.
Na doučování jsem docházela k nim domů 1–2x týdně, vždy podle předchozí domluvy.
Komunikace s rodiči i žákyní probíhala hladce.
Na počátku měla Magda velký problém s udržením pozornosti a celkově její návyk k učení nebyl
příliš dobrý. Měla nepořádek ve školních věcech, pobíhala po celém bytě a spoustu věcí hledala.
Myslím, že to se nám společně povedlo postupně odbourat. Později, když jsem k nim dorazila,
měla Magda nachystané všechny pomůcky, čekala na mě v pokoji u stolu a byla připravená k práci.
Wow – ani ne půl roku a takový pokrok!
Jsem ráda, že i vzhledem k situaci mohlo doučování probíhat offline, protože Magda je přesně
ten typ dítěte, který opravdu potřebuje osobní kontakt. Celkově jsem s ní pracovala velmi ráda
a myslím, že ona se mnou také. Nebylo to vždy jednoduché, některé dny byly náročnější, ale přesto
mě tato spolupráce bavila.
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Bojím se však, že s mým odchodem se vše navrátí do starých kolejí. Mé rozloučení s rodinou bylo
velmi milé. Magda můj odchod dokonce oplakala, což mi bylo samozřejmě líto, zároveň to pro mě
hodně znamenalo a byl to důkaz, že naše spolupráce měla význam a byla pro ni užitečná.
Přeju jí v dalším studiu jen to nejlepší."
dobrovolnice/doučovatelka

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
Dlouhodobě se zaměřujeme na budování komunity našich příznivců a podporovatelů, kteří se spolu
s námi chtějí podílet na zlepšování postavení Romů ve společnosti. Na našich sociálních sítích jsme
prostřednictvím příběhů, podcastů i představením týmů a lidí, kteří za IQ Roma servisem stojí, dávali
nahlédnout do toho, jak vypadá naše práce a přiblížit tak působení neziskových organizací a zvýšit
důvěru v ně.
O naší práci jste se mohli také dočíst v médiích jako je Deník N nebo místní Brněnský deník. Naši
odborníci se nejčastěji vyjadřovali k tématu bydlení a vzdělání, která jsou v naší práci
s komunitou klíčová.
Kampaň

Mají odhodlání

POKRYTÍ V MEDIÍCH ZA ROK 2021
Rozdělení podle témat
Celkový počet mediálních výstupů: 44

MAJÍ ODHODLÁNÍ,
DARUJME JIM PŘÍLEŽITOST

4.8%
Komunita
4.8%

Gendalos
9.5%
Břeclav - příměstský tábor
4.8%

Bydlení
16.7%
Covid-19
16.7%

V listopadu jsme odstartovali
výzvu s názvem Mají odhodlání,
darujme jim příležitost.
Hlavním tématem byl rovný
přístup ke vzdělávání žáků
a studentů žijících v sociálním

Zdraví
7.1%

NZDM
2.4%

vyloučení. Jak nám dva roky
COVIDové pandemie ukázaly,
přístup ke vzdělávání nebo
možnost účastnit se online
výuky není samozřejmostí.

Téma ombudsman
21.4%

O organizaci
11.9%

Po dobu dvou měsíců jsme sdíleli příběhy studentů i jejich rodičů, infografiky ohledně vzdělávání
a naší pomoci studentům. Výzvu podpořilo celkem 113 lidí a podařilo se nám vybrat částku
151 070 Kč, kterou jsme potřebovali na podporu dětí a studentů, kteří s námi spolupracují.
Nadace OSF, která byla partnerem této výzvy na podporu vzdělávání, nám celkovou částku
zdvojnásobila. Do roku 2022 jsme tak mohli vstoupit s celkovou částkou 275 370 Kč, ze které
budeme moci podpořit mladé lidi na jejich cestě za vzděláním. Velké díky patří všem, kteří se s námi
do výzvy zapojili. Darovat vzdělání znamená darovat těmto mladým lidem budoucnost.
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PROJEKTY
A FINANCOVÁNÍ
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
V ROCE 2021

CELKOVÁ ČÁSTKA

33 598 981, 73 Kč

SOUKROMÉ
NADACE
11,5 %

VLASTNÍ ČINNOST
A DARY
4,9 %
STÁTNÍ
ROZPOČET ČR
42,2 %

EVROPSKÁ UNIE
A EVROPSKÉ
FONDY
28,88 %
OBCE
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE
10,66 %

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ
2,17 %

PROJEKTY S PODPOROU STÁTNÍHO ROZPOČTU A SAMOSPRÁV
PRO DOSPĚLÉ – TERÉNNÍ PROGRAMY
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 5 524 929 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj,
Magistrát města Brna, město Břeclav, město Vyškov
Program PRO DOSPĚLÉ zajišťoval realizaci a poskytování terénních programů sociálně
znevýhodněným klientům a klientkám převážně ze sociálně vyloučených komunit ve městě Brně
a dalších obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Bučovice, Vyškov a další). Projekt podpořil
362 klientů prostřednictvím 11 085 hodin podpory.

PRO MLADÉ –NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 5 662 096,- Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj,
Magistrát města Brna

Program PRO MLADÉ zajišťoval provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, v rámci něhož
nabízíme klientům poradenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové, resocializační a terapeutické služby
a aktivity. Komplexní nabídkou doplněnou o fakultativní služby je podporována integrace, kvalitní
trávení volného času a zvýšení vzdělanosti romské mládeže. Projekt podpořil 197 klientů
prostřednictvím 7 301 hodin podpory.

PRO RODINY –SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 4 464 286 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy (IP JMK), Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, Magistrát města Brna

Program PRO RODINY zajišťuje realizaci a poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným
klientům či klientkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších
obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Bučovice, Vyškov a další). Projekt podpořil 332 klientů
prostřednictvím 9 625 hodin podpory.
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DUREDER - SPOLEČNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 800 848 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Úřad vlády ČR – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Projekt „Dureder – Společně“ byl zaměřený na podporu komunitní práce a probíhal ve dvou
lokalitách – v Brně a Břeclavi. Hlavním cílem projektu v Brně bylo citlivě otevřít diskusi o domácím
násilí s místními Romy a Romkami, a to prostřednictvím metod komunitní práce. Domácí násilí
představuje jeden z nejpalčivějších a velice nesnadno komunikovatelných problémů, se kterými
se romská komunita v současnosti potýká. V rámci projektu docházelo mimo jiné k setkávání tří
jádrových skupin, uspořádali jsme sérii promítání v rámci komunitního letního kina, proběhly dva
výjezdy mladých lidí a rodičů s dětmi do Prahy.
Břeclavská komunitní práce navazovala na rozvoj již fungující komunitní skupiny v lokalitě
Na Zahradách, Riegrova a Krátká. Hlavním záměrem projektu bylo zlepšení sousedských vztahů
a vzájemného soužití. Členové komunity se zapojili hned do několika akcí pořádaných městem
Břeclav, uspořádali jsme online oslavy Mezinárodního dne Romů, několik komunitních úklidů,
proběhla diskuze pro veřejnost s názvem “Nehledejme, co nás rozděluje, ale co nás spojuje”
a zrealizovali jsme také několik aktivit pro děti. Celkem bylo v rámci projektu zapojeno přes
400 osob v obou lokalitách.

AMARO RECORDS – MEET AND PLAY
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 100 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Magistrát města Brna
Romská kultura je dlouhodobě neodmyslitelnou součástí brněnské kulturní scény. IQ Roma servis
skrze kulturní centrum Amaro Records dlouhodobě zprostředkovává brněnské veřejnosti autentickou
a aktuální romskou hudební tvorbu prostřednictvím koncertů, festivalů a vzdělávacích workshopů.
V rámci projektu Meet and Play proběhlo celkem 16 kulturně-vzdělávacích akcí a vzniklo 6
nahrávek romských umělců. Projekt se věnoval třem tematickým oblastem - živé hudební produkci,
vzdělávání veřejnosti v oblasti (nejen) romské hudby a podpoře začínajících talentů a s tím spojenému
rozvoji a uchování romské tvorby. Skrze tyto oblasti jsme nabídli široké veřejnosti profesionální
a hudebně pestrý program zahrnující dva bašavely, 11 vzdělávacích workshopů a talentovou
soutěž. Celkem se do projektu zapojilo přes 375 osob a na 50 umělců.
OSLAVY DNŮ ROMSKÉ KULTURY
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
VÝŠE ROZPOČTU: 140 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Magistrát města Brna
IQ Roma servis organizuje oslavy Mezinárodního dne Romů již 13 let společně s dalšími brněnskými
organizacemi. V loňském roce se oslavy musely kvůli pandemické situaci uskutečnit on-line.
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V rámci programu tak mohli diváci zhlédnout několik pěveckých vystoupení, taneční vystoupení
společně s tutorialem romských tanců, dále tutorial jak si upéct tradiční romskou pochoutku šinga
a nechyběla ani romská hymna v podání interpretů Marsella, Lucie Bikárové a Mário Alexandra.
Celkem se do programu zapojilo 11 umělců. Příspěvky na Facebooku a Instagramu měly dosah
přes 30 000 osob.

SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 124 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo vnitra, Magistrát města Brna
Primárním cílem projektu bylo prostřednictvím dobrovolníků rozšířit kapacity organizace zejména
pro realizaci aktivit, na které není v rámci poskytování sociálních služeb dostatečný prostor, nicméně
jsou pro rozvoj a aktivizaci cílové skupiny klíčové. V roce 2021 se nám podařilo oslovit a zapojit
do činností naší organizace celkem 87 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří podpořili celkem
79 klientů. Dobrovolníci se věnovali individuálnímu doučování v rodinách, které bylo z důvodu
pokračující pandemie Covid-19 stále velmi žádané a důležité. Dále se dobrovolníci věnovali
mentoringu středoškolských studentů z programu Gendalos, podpoře akcí organizace, provozním
a PR aktivitám. Nábor nových dobrovolníků probíhal zejména v únoru, září a říjnu roku 2021.
ROK PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ROMSKÉ STUDENTY A STUDENTKY
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 10 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Brno - střed
Díky projektu jsme mohli rozšířit nabídku specifických aktivit realizovaných v rámci činností NZDM.
V říjnu 2021 jsme realizovali komunitní skupinovou akci v městském parku Lužánky pro rodiče a jejich
děti. Aktivity pro děti byly zaměřené na poznávání města Brna formou kvízů, ale také různé pohybové
a umělecké aktivity. S přítomnými rodiči byla vedena diskuze na téma vzdělávání. Ze skupinové
diskuze následně přešlo k individuálním rozhovorům o možnostech podpory lepšího vzdělání jejich
dětí.
Akce se zúčastnilo celkem 32 osob. V rámci projektu jsme také realizovali celkem 40 hodin
individuálního doučování klientů, kteří navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež IQRS.
Podpořeno bylo v různém rozsahu celkem deset klientů.
ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA: PODPORA ROMSKÝCH STUDENTŮ NA SŠ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 60 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Jihomoravský kraj
Hlavním cílem projektu bylo přispět ke snižování předčasných odchodů romských žáků a studentů
z procesu vzdělávání. K dosažení cíle jsme zvolili několik strategií, jako jsou např. pravidelné
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doučování, individuální kariérové poradenství, mentoring či seberozvoj v rámci skupinových aktivit.
V oblasti doučování měl projekt velice pozitivní dopad. Díky projektu jsme také mohli realizovat
několik vzdělávacích prezentací, ať už pro kolegy z jiných NNO, školy, či pro studenty Masarykovy
univerzity. Měli jsme tedy možnost šířit dobrou praxi a rozšířit vlastní základnu o nové poznatky
z teorie i praxe. V rámci zaměření našeho programu vzniklo motivační video pro studenty, které
na sociálních sítích mělo široký dosah. V rámci projektu jsme také pro studenty vytvořili brožuru
s informacemi o stipendiích a leták s názvem Jak na střední.
PRO RODINU PŘEDEVŠÍM – KOORDINOVANÁ SPOLUPRÁCE PRO PODPORU OHROŽENÉ
RODINY S DĚTMI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 360 558 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt byl zaměřen na podporu ohrožených rodin s dětmi žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Jihomoravského kraje. Reagoval na potřebu dlouhodobé spolupráce s těmito rodinami a na potřebu
propojování rodin, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s orgánem sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD). Sociální pracovníci organizace se v rámci tohoto projektu věnovali
casemanagementu, rozvoji rodičovských kompetencí a rozvoji spolupráce s OSPOD. Celkově bylo
v roce 2021 podpořeno 145 dospělých a 192 dětí. Nejvíce si ceníme toho, že se klienti aktivně
účastnili celého procesu a byli v něm partnery. Těmito aktivitami vhodně navazujeme na běžné
činnosti služby SAS pro rodiny s dětmi, a tak jsou služby pro tuto cílovou skupinu komplexní.

S DĚTMI PRO DĚTI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 314 281 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Cílem projektu bylo podpořit participaci dětí z ohrožených rodin na řešení jejich životní situace.
Za velký úspěch považujeme spolupráci s 24 dětmi na tvorbě podkladů pro IPOD (individuální plán
ochrany dítěte) a proběhlé interaktivní případové konference. Všechny tyto nástroje dávají dětem
šanci vyjádřit svůj názor a pohled na věc a podporují je v bezpečném vyjádření svých postojů. Projekt
také nadále rozvíjel spolupráci mezi OSPOD a SAS a podporoval pracovníky OSPOD ve větším zaměření
na potřeby dětí. V rámci projektu vznikla také stručná metodika Zjišťování potřeb dětí a jejich
participace, která shrnula zkušenosti pracovníků v přímé práci, a dala tak praktický návod, jak děti
více zapojit do spolupráce.

PŘEDŠKOLNÍ SVĚT V IQ ROMA SERVISU
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 25 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Jihomoravský kraj
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Projekt reagoval na nízkou připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného
předškolního, resp. základního vzdělávání. Na základě této potřeby byl v minulosti zřízen v organizaci
Předškolní klub, který provozujeme ve svém sídle v Brně čtyřikrát týdně a jehož hlavním cílem
je připravit děti na přechod do mateřské či základní školy. Cílem tohoto projektu bylo doplnit
systematickou činnost Předškolního klubu fakultativními aktivitami mimo standardní provoz
centra v podobě pravidelných týdenních konzultací pro rodiče, měsíčních tematických workshopů
pro rodiče s dětmi a jednoho letního tábora pro děti. Během konzultační hodiny rodič dostal
prostor pro konkrétní poradenství související s péčí o dítě. Workshopy umožňovaly rodičům
a dětem systematicky se připravit na nástup dětí do mateřské školy a letní tábor umožnil dětem
rozvíjet své předškolní kompetence.
NA BŘEHU SVITAVY TO ŽIJE!
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 25 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Magistrát města Brna
V rámci projektu jsme se zaměřili na realizování aktivit, které přispěly k vytváření pozitivnějšího
náhledu na okolí řeky Svitavy, konkrétně na tzv. Plácek. Tým pracovníků rozšiřoval povědomí
o ochraně životního prostředí a ekologii celkově. Plácek se stal místem, kde se konaly rozličné akce,
sportovní, kulturní i vzdělávací, stal se prostorem pro sbližování mezi romskou komunitou
a majoritními obyvateli. Projekt přispěl k tomu, aby byl Plácek vnímán jako prostor, který je prospěšný
a příjemný pro všechny obyvatele lokality.
NEZTRAŤ SE NA ROZCESTÍ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 40 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Magistrát města Brna

Tímto projektem jsme navázali na předchozí ročníky realizace preventivních programů. Jeho cílem bylo
zajištění kontinuální nabídky preventivních aktivit pro klienty nízkoprahového klubu a pro děti
a mladé lidi žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna. V rámci aktivit projektu jsme
reagovali na potřebu zvýšení hygienických standardů kvůli epidemii koronaviru, a tím působili
preventivně proti šíření viru.
Rovněž jsme se zaměřili na prevenci legálních návykových látek (alkohol, tabákové výrobky),
na vžité stereotypy o Romech, vzdělávání, domácí násilí a bezdomovectví. Tyto aktivity byly
zacílené nejen na děti a mládež, ale rovněž na blízkou rodinu a rodinné příslušníky. Touto cestou
získali informace o tom, jak mohou předcházet, zmírnit či řešit konkrétní rizikové jevy a situace.
Informace jsme předávali atraktivní formou převážně na rodinných akcích a workshopech, díky
kterým došlo k šíření i mimo obvyklou cílovou skupinu. Celkem se všech aktivit zúčastnilo 324 osob.
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VOLNÝ ČAS V KLUBU ZAŽENE NUDU!
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 23 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Magistrát města Brna
V rámci tohoto projektu jsme zorganizovali vzdělávací, rukodělné, kulturní, poznávací a sportovní
aktivity. Důležitou aktivitu představovalo pořádání pravidelných vzdělávacích aktivit v Klubu, kdy
jsme se s klienty zaměřovali na plnění úkolů do školy, dovysvětlení učiva nebo procvičování.
Rovněž jsme některým z klientů poskytli připojení na distanční výuku přímo v prostorách Klubu, aby
tyto děti nevypadávaly z výuky. Dále jsme pořádali dva volnočasové kroužky - pohybový a rukodělný,
kreativní workshop, týdenní akce, uskutečnili jsme dva výlety a příměstský tábor. Tábor nesl název
Do Brna a ještě dál, v rámci kterého děti a mladí lidé poznávali jak Brno, tak jeho okolí - navštívili hrad
Pernštejn, ZOO, plavili se lodí, byli i v kině. Díky těmto aktivitám děti trávily svůj volný čas smysluplně,
dozvěděly se spoustu nových informací o tom, jak lze trávit volný čas zajímavě i bez nákladných
aktivit.

FOND MALÝCH SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 40 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: město Břeclav
Díky podpoře jsme pracovníky břeclavské pobočky vybavili terénním batůžkem s notebookem
a přenosnou tiskárnou. Pomocí tohoto vybavení jsme mohli řešit problémy klientů bez zbytečného
prodlení. Mezi nejčastěji řešené zakázky patřily reakce na platební rozkazy, žádosti o navýšení
výživného, hledání práce, sepsání životopisu či motivačního dopisu a podobně. Skutečnost, že jsme
s klienty mohli tyto dokumenty sepsat ihned na místě a nebylo nutné se dostavit na pobočku
organizace za účelem využití PC, výrazně pomohla ke zlepšení životní situace klientů.
V rámci projektu jsme navíc realizovali konzultační dny “Ve dvoře”, kterých se zúčastnilo 39
dospělých osob a 24 dětí. Dále proběhla řada setkání zaměřená na prevenci negativních jevů,
ekologii či rozvoj rodičovských kompetencí. Aktivity probíhaly ve vnitrobloku Na Zahradách, Riegrova,
Krátká či Multifunkčním pavilonu v parku a byly vedeny pracovníky v terénu či komunitní pracovnicí.

BUĎME SPOLU: DNY ROMSKÉ KULTURY 2021
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 44 120 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo kultury ČR
Cílem projektu bylo zrušit bariéry a vytvořit mezikulturní dialog mezi majoritním obyvatelstvem
a romskou menšinou během oslav Mezinárodního dne Romů v Brně a Břeclavi. Projekt umožnil
návštěvníkům oslav Mezinárodního dne Romů zprostředkování současného pohledu na kulturu
Romů a připomenul jim společný původ Romů, romskou historii kulturní dědictví a jazyk Romů.
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Vzhledem k restriktivním opatřením a nemožnosti shromažďování a cestování kvůli pandemii
Covid-19 musely být veškeré aktivity projektu přesunuty do online prostředí. Celkem bylo natočeno
a zveřejněno 24 příspěvků na sociálních sítích – např. pěvecká, hudební a taneční vystoupení,
anketa mezi romskými osobnostmi, taneční tutorial, česko-romsko-olašský slovník, pečící
tutorial, sdílení fotografií z minulých oslav MDR aj. Místo tradičních oslav MDR v Břeclavi
se pak podařilo natočit dokument Den Romů, který je též dostupný online na youtube.com.

PROJEKTY S EVROPSKOU PODPOROU (ESF)
PRÁCE JE ŠANCE – PODPORA KARIÉRNÍHO ROZVOJE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ ROMY V BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 3. 2018 – 31. 3. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 8 312 914 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt podpořil vznik a provoz specifického kariérního centra pro zvýšení zaměstnatelnosti
a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných Romů v Brně. Aktivity projektu umožnily komplexní řešení
situace účastníků – od podpory při odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu, po zvyšování
kompetencí a pracovních zkušeností skrze individuální diagnostiku a zacílené poradenství. Součástí
projektu byly kromě kariérového poradenství i vzdělávací a motivační aktivity (např. Komunikační
a prezentační dovednosti, U přijímacího pohovoru a další), tvorba tréninkových pracovních míst
nebo získávání pracovních zkušeností formou stáží. Za dobu trvání projektu bylo podpořeno 288
klientů, 66 klientů našlo uplatnění na trhu práce a 53 klientů se zúčastnilo vzdělávacích aktivit.
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PRÁCE JE STÁLE ŠANCE – PODPORA ZAMĚSTNATELNOSTI ROMŮ V BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022
VÝŠE ROZPOČTU: 2 708 474 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt Práce je stále šance navazuje na podporu Romů a Romek ve formě provozu Kariérového
centra v Brně. Záměrem projektu je podpora osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Brně
směrem ke zlepšení jejich postavení na trhu práce a k jejich důstojnému uplatnění v české společnosti.
Mezi aktivity projektu patří informování cílové skupiny o individuálních možnostech na trhu práce
prostřednictvím kariérového a pracovního poradenství, snížení bariér pro vstup na trh práce skrze
odborné a právní poradenství s důrazem na řešení zadluženosti, zvýšení kompetencí cílové skupiny
prostřednictvím vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit a zajištění pracovní zkušenosti spojené
s konkrétním pracovním místem prostřednictvím tréninkového pracovního místa. Během roku 2021
bylo v rámci projektu podpořeno celkem 144 osob.

ZAOSTŘENO NA KVALITU – PODPORA PLÁNOVACÍCH A EVALUAČNÍCH PROCESŮ
V IQ ROMA SERVISU
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2020 – 30. 4. 2022
VÝŠE ROZPOČTU: 4 124 684,70 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt se zaměřil na provázanost plánovacích a evaluačních procesů v organizaci. V roce 2021
probíhaly aktivity směřující k revizi procesu strategického plánování a vyhodnocení stávajícího
strategického plánu a zejména aktivity vedoucí k tvorbě nového strategického plánu organizace
na roky 2022 – 2027. Do tvorby nového strategického plánu se participativně zapojovali nejen
pracovníci organizace, ale i jednotlivci z řad klientů a donátorů. Jednalo se o velmi komplexní proces
a nový strategický plán bude hlavním výstupem projektu. Mimo tyto aktivity probíhaly metodické
workshopy a porady, které mají za úkol provázat různé úrovně plánování a následného
vyhodnocování, aby na sebe navazovaly a vzájemně ze sebe vycházely. Součástí projektu byly
i vzdělávací aktivity pro pracovníky, které vycházely z potřeb organizace.

ROMOVÉ PRO EVROPU – BUDOVÁNÍ KAPACIT IQ ROMA SERVISU PRO STRATEGICKOU
A MONITOROVACÍ ČINNOST
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
VÝŠE ROZPOČTU: 5 455 632 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt řeší problém chybějících odborných, finančních a časových kapacit romských
a proromských organizací v Jihomoravském kraji, k zapojení do připomínkovacích řízení
a strategických jednání v souvislosti s přípravou a implementací programů EU a s tématem integrace
Romů. Záměrem projektu je zvýšit míru reálné participace a zapojení Romů do činnosti
monitorovacích výborů, pracovních skupin a dalších platforem na regionální i národní úrovni.
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V roce 2021 probíhalo zejména zapojování organizace do platforem na lokální, národní i mezinárodní
úrovni, vzdělávání pracovníků v oblasti strategického plánování a zapojování se do připomínkovací
činnosti a současně síťování s romskými a proromskými organizacemi v Jihomoravském kraji.

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
VÝŠE ROZPOČTU: 2 754 256 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy –program OP VVV

3letý projekt na podporu rovného přístupu k předškolnímu a školnímu vzdělávání, jehož jsme
partnery, vstoupil v roce 2021 do 2. roku realizace. Během něj se nám podařilo zajistit stabilní
fungování předškolního klubu pro 12 dětí od pondělí do čtvrtka v čase 8-12 hodin. V rámci
projektu jsme také pořádali pravidelné aktivity vedoucí k rozvoji rodičovských kompetencí - např.
workshop o bezpečném pobytu u vody nebo k přípravě zdravých svačin - i další vzdělávací
a praktické workshopy na poptávaná témata, jako bylo například vzdělávání v době pandemie.

ERASMUS+ ROMAS – ROMA AND ARTISTS FOR SOCIETY
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023
VÝŠE ROZPOČTU: 2 953 678 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Erasmus+

Projekt Romas je zaměřen na zvyšování sociální inkluze pro sociálně vyloučenou romskou mládež.
Projekt je realizován za spolupráce se dvěma zahraničními neziskovými organizacemi, Divé Maky
ze Slovenska a Szubjektiv z Maďarska. V rámci tohoto projektu byla založena platforma pro mladé,
pomocí které se zapojení účastníci pravidelně setkávali lokálně i mezinárodně s ostatními skupinami.
Během léta 2021 proběhl mezinárodní Summer Camp Romas pro 16 účastníků z partnerských zemí,
kteří společně zrealizovali dvě veřejné akce angažovaného umění. Projekt dále zahrnuje společnou
tvorbu výstavy Příběhy odhodlání, brožurky úspěšných příběhů nebo případových studií. V roce 2022
se uskuteční také 2 mezinárodní campy a individuální stáže pro mladé lidi. Výstupy projektu budou
shrnuty v konferenci s mezinárodní účastí.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO BŘECLAV
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
VÝŠE ROZPOČTU: 544 117,20 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy skrze MAS Lednicko-valtický areál
Projekt podpořil v roce 2021 realizaci 4 příměstských táborů během letních prázdnin, každého
tábora se zúčastnilo 10 dětí. Tábory realizovala vedoucí společně se 6 vychovateli. Každý tábor měl
svoje téma, např. Tábor v termínu 9. - 13. 8. se nesl v duchu Detektivů. Celkem jsme tábory
podpořili 9 rodičů. Realizace projektu bude pokračovat dalšími čtyřmi příměstskými tábory v roce
2022.
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DLUHOVÁ PORADNA V BŘECLAVI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018 – 31. 3. 2022
VÝŠE ROZPOČTU: 4 193 325,50 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
V roce 2021 vstoupil projekt Dluhové poradny v Břeclavi do 3. roku realizace, kdy se na dluhovou
poradnu mohli obracet lidé žijící na území města Břeclav. K 30. 9. projekt spolupracoval celkem
se 175 osobami, kterým právník ve spolupráci s dluhovou poradkyní zpracovali celkem
28 insolvenčních návrhů. V rámci oddlužení byly schváleny splátkové kalendáře u 8 klientů pro
celkem 40 věřitelů. Tito klienti díky oddlužení ušetřili až 1.666.000 Kč. Členové realizačního týmu
se mj. aktivně účastnili síťovacích setkání a informovali se tak o novinkách spojených se změnou
legislativy i procesy oddlužení. I přes nepříznivé epidemiologické podmínky se nám podařilo
zrealizovat 2 kurzy finanční gramotnosti, kterých se zúčastnilo 6 osob.

KOMPLEXNÍ PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI V BŘECLAVI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2020 – 31. 8. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 2 976 760 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt se zaměřoval na komplexní podporu a řešení nepříznivých životních situací ohrožených rodin
v Břeclavi. Projekt během 38 měsíců komplexně pracoval s 35 rodinami, z toho s 15 velmi
intenzivně. V průběhu realizace se podařilo rozvinout systematickou spolupráci s OSPOD i školami,
realizovali jsme případová setkání i meziinstitucionální supervize. Dále došlo k plné přípravě rodinné
konference, která byla nakonec v zájmu rodiny a na základě vyhodnocení zapojených odborníků
přeměněna na případovou konferenci.

ZAOSTŘENO NA RODINU II.: ROZVÍJENÍ INOVATIVNÍCH METOD V PRÁCI S OHROŽENÝMI DĚTMI
A RODINAMI V JMK
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 2 687 598,50 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt reagoval na konzervativní způsob práce sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi
a rodinami. Prostřednictvím realizace kvalitních případových, interaktivních a rodinných
konferencí a soustavné metodické podpory došlo ke zvýšení zapojování rodin do řešení vlastních
problémů a aktivizaci přirozených zdrojů v okolí rodiny. Celkem bylo v projektu, který významně
zasáhla pandemie, zrealizováno 8 případových, 6 interaktivních a 1 rodinná konference, některé
z nich zcela poprvé i v online prostoru. Díky projektu jsme vyškolili 4 koordinátory rodinných
konferencí, 3 koordinátory případových konferencí, 3 průvodce dítěte a 3 facilitátory. V rámci
projektu vznikla také Brožura "Dítě - důležitý aktér při řešení rodinné situace", která je ke stažení
na našem webu.
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HLAVU VZHŮRU! KOMUNITNÍ PRÁCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA BRNA
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 7 526 525 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Unikátní projekt na podporu a rozvoj komunitní práce s Romy v Brně přinesl kapacity aktivně
se podílet na řešení formulovaných potřeb a oživení spolupráce mezi aktéry. V rámci projektu
bylo otevřeno komunitní centrum Savore Džene v Brně na Bratislavské ulici. Celkem komunita
ve spolupráci se 16 komunitními lídry zorganizovala přes 30 veřejně prospěšných počinů
a pravidelně se do aktivit zapojovalo přes 140 unikátních osob.
PRÁCE S RODINOU – KOMPLEXNÍ PODPOROU KE ZLEPŠENÍ SITUACE ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN
V BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 2. 2018 – 30. 4. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 6 987 075 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt Práce s rodinou se zaměřoval na komplexní řešení nepříznivé situace ohrožených rodin
žijících v Brně. Projekt během 38 měsíců podpořil přes 40 rodin a 150 jedinců se zapojením
min. 50 odborníků. Páteřní aktivitou projektu bylo rozšíření sociální služby SAS a doprovodný case
management. Tyto aktivity byly doplněny preventivním programem a realizací inovativních metod
v práci s rodinou – případovými a rodinnými konferencemi nebo meziistitucionální spoluprací.
V rámci projektu vzniklo 11 klientských kazuistik, 1 sborník k tématu domácího násilí
a závěrečná evaluační zpráva, všechny tyto dokumenty jsou publikovány na našem webu.

PROJEKTY S PODPOROU ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH NADACÍ
A NADAČNÍCH FONDŮ
BYDLENÍM TO ZAČÍNÁ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 8. 2021 – 30. 11. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 150 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Výbor dobré vůle - Fond na pomoc obětem tornáda
Prostřednictvím nadačního příspěvku VDV z Fondu pomoci obětem tornáda mohla naše organizace
podpořit celkem čtyři klienty nebo jejich rodiny v nalezení nového bydlení. Jednalo se o klienty,
jejichž předchozí ubytování bylo zničeno dne 24. 6. 2021, kdy jižní Moravu zasáhla extrémní bouře
s krupobitím a tornádem. Všichni podpoření klienti bydleli na ubytovně v Břeclavi, která byla zasažena
tornádem a byla prohlášena za nadále neobyvatelnou a určenou k demolici. Tři klienti si díky
finanční podpoře z Fondu pomoci obětem tornáda našli nové bydlení, jedna rodina byla
schopna si udržet stávající bydlení, které si po odchodu z ubytovny našla sama. Nové stabilní
bydlení ve vlastním bytě pro klienty znamená stabilitu, stálé zázemí a nový start do života.
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LET'S GO TO THE GOOD SCHOOL
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022
VÝŠE ROZPOČTU: $ 30 000,00
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Bader Philantrophies
Cílem projektu je zvýšit počet romských rodičů, kteří své děti zapisují do nesegregovaných škol
a současně zasíťování důležitých aktérů v rámci podpory desegregace. Projekt se sestává ze dvou
linií - kampaně “V jedné lavici” zaměřené na veřejnost a “Dža andre lačhi škola”, která se snaží
o zapojení romských rodičů. Důležitou součástí projektu je i řešení desegregace na systémové
úrovni, a to jak na lokální, tak i národní. V roce 2021 se nám podařilo navázat spolupráci se skupinou
romských i neromských rodičů a diskutovat s nimi téma vzdělávání a deegregace. Zapojili jsme se také
do činnosti několika organizací zabývajících se předškolním nebo školním vzděláváním.
MÁM NA TO III
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018 – 30. 8. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 2 039 496 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Albatros
Vzdělávací program Gendalos financovaný z tohoto projektu reagoval na fakt, že 70 % Romů
označuje základní vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání. Zároveň 42 % romských studentů,
kteří nastoupí ke středoškolskému vzdělání, opouští vzdělávací instituce v průběhu prvního roku.
V rámci projektu získávali romští žáci posledních ročníků ZŠ, studenti SŠ a VŠ komplexní
podporu, individuální i skupinovou formou, což jim umožňovalo dosahovat značných pokroků.
Aktivity byly zaměřeny na udržení studentů v hlavním vzdělávacím proudu, na průchod studentů
do dalších ročníků či navazujících stupňů vzdělávání, rozvoj znalostí a dovedností v rámci studia
i seberealizaci v mimoškolních aktivitách. Celkem se do vícestranné spolupráce zapojilo téměř
100 studentů.

MAJÍ ODVAHU – DEJME JIM PŘÍLEŽITOST
PROJEKT PODPORY ROMSKÝCH STUDENTŮ*EK NA CESTĚ ZA VZDĚLÁNÍM A SEBEREALIZACÍ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024
VÝŠE ROZPOČTU: 1 543 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Albatros
Hlavním cílem projektu je zvýšit šance nejméně 80 romských studentů a studentek
v Jihomoravském kraji na adekvátní profesní uplatnění, seberealizaci a důstojné uplatnění
ve společnosti. Projekt zvýší počet romských absolventů a absolventek středních i vysokých škol
a studentů a studentek středních škol, kteří úspěšně dokončí první ročník a budou dále ve studiu
pokračovat. Součástí projektu jsou skupinové aktivity, které zajistí studentům příležitost k dalšímu
osobnímu a kariérnímu rozvoji, navázání kontaktů a motivaci ke studiu. Díky projektu také dojde
k propojení studentů a studentek s majoritní společností, což poskytne prostor pro překonání
předsudků u obou stran.
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CESTA Z GHETTA II.: PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN V AKTIVNÍM TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
A V POZNÁVÁNÍ NOVÝCH MÍST MIMO VYLOUČENOU LOKALITU
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 11 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Terezy Maxové dětem
Projekt "Cesta z ghetta II" navazoval na úspěšně realizované projekty "Pojďme spolu ven I. a II."
a "Cesta z ghetta". Projekt byl zaměřen na příbuzenské pěstounské rodiny žijící v sociálně
vyloučených lokalitách města Brna a především na podporu trávení aktivního volného času těchto
rodin. Díky projektu měly rodiny po dlouhé době trvání nouzového stavu možnost prožít společné
chvíle při volnočasových aktivitách, prohloubit své vzájemné vztahy a načerpat nové zkušenosti.
Aktivity (např. návštěva aquaparku nebo rodinného zábavního centra) účastníkům poskytly prostor
pro seznámení se s dalšími rodinami a klíčovými pracovníky rodin. Pro nové rodiny, se kterými
spolupráce teprve začala, byly volnočasové aktivity vhodné pro vzájemné seznámení.

IQRS – INNOVATION, QUALITY, RESPECT, STRENGTH
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 29 085 €
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Open Society Fund Praha
Prostřednictvím projektu si organizace udržela a rozšířila síť svých příznivců a podporovatelů. Zároveň
tak přispěla k vybudování širšího povědomí o organizaci i problematice, které se věnuje. Aktivity
projektu zahrnovaly podrobnou analýzu současných příznivců IQRS, mentoring a vzdělávání
55

PR manažerky a vybudování širšího PR týmu a zejména revizi, evaluaci tvorbu nové PR strategie
organizace. V roce 2021 pokračovaly důkladné analýzy stávajících podporovatelů, tvorba systému péče
o tyto podporovatele a proběhla úspěšná fundraisingová kampaň "Mají odhodlání – darujme jim
příležitost”. Nedílnou součástí projektu byla implementace nového CRM systému pro správu
kontaktů.
ZA ZÁŽITKY NA TÁBOR!
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 8. 2021 – 31. 8. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 60 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MONETA Money Bank a.s.
Cílem tohoto projektu bylo poskytnout 20 dětem ze sociálně vyloučených lokalit, které jsou ohroženy
sociálně patologickými jevy v okolí svého bydliště, možnost účastnit se letního tábora. Tábor
se uskutečnil nedaleko Brna na Kaprálově mlýně v termínu 2. – 6. 8. 2021. Připravené aktivity
pro děti byly především seberozvojového, pohybového a rukodělného charakteru. Děti měly
možnost poznat nové prostředí, podívaly se do přírody, poznávaly různé druhy rostlin a zvířat, naučily
se číst v mapě, seznámily se s šifrováním (Morseovou abecedou, pochodovými značkami, posunkovou
abecedou, prstovou abecedou), uzly, první pomoc a jak rozdělat oheň. Zároveň se dozvěděly, kde
se schovat v případě nouze a jak poznat, jak je bouřka daleko. Setkaly se děti, které se dříve neznaly,
strávily spolu smysluplně volný čas a navazovaly kontakty jak se svými vrstevníky, tak s pracovníky.

TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 235 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadační fond Abakus
Projekt se soustředil na fakt, že míra vzdělání romské komunity je nízká a zároveň studenti romského
původu, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením, mají zásadním způsobem snížený přístup
ke kvalitnímu vzdělávání. Tito studenti předčasně odchází ze vzdělávacího procesu a pokračují tak
v modelu nízké vzdělanosti. Aktivity projektu se tak zaměřily zejména na individuální spolupráci
se studenty týkající se studia a osobnostního rozvoje, dále na doučování, podporu studentů
v přípravě na maturitu, mentoring, stáže ve firmách a setkávání se zajímavými romskými
osobnostmi. Do projektu se zapojilo více než 100 žáků a studentů.
PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ A PODPORA BYDLENÍ
OBDOBÍ REALIZACE: 1.6. 2021 – 31.3. 2024
VÝŠE ROZPOČTU: partnerství bez finančního příspěvku
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: EHP a Norské fondy
Projekt MČ Brna–sever, jehož jsme partnery, se zaměřuje na téma prevence ztráty bydlení. Romové,
zejména ti sociálně vyloučení, jsou dlouhodobě jednou z nejvíce ohrožených skupin na trhu s byty.
Prevence ztráty bydlení reaguje na problém, že dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním
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obecního bytu se často řeší příliš pozdě, či neřeší vůbec, a v důsledku mohou vést k bezdomovectví.
Program je první fází, kde je řešen brzký záchyt zadlužení přímo pronajímatelem – obcí. IQ Roma
servis v rámci projektu působí jako odborník na téma práce s romskou menšinou i téma prevence
ztráty bydlení.

KUŘE S AKTOVKOU – DO ŠKOLY BEZ STAROSTÍ
OBDOBÍ REALIZACE: 8. 9. 2020 – 31. 3. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 15 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace rozvoje občanské společnosti
Projekt umožnil dětem, které se ocitly v nepříznivé situaci, bezstarostný nástup do školy. Díky projektu
jsme mohli zabezpečit třem dětem nutné školní pomůcky a podpořit jejich zájmy a účast
na volnočasových aktivitách. V rámci projektu získaly tři děti základní školní pomůcky, školní
batohy, aktovku, brýle, knihy nebo místo v zájmovém kroužku.

SPOLEČNĚ POJĎME DÁL V JMK
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 8. 2020 – 31. 5. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 320 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace J&T
Projekt reagoval na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami a dětmi žijícími
v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Cílem projektu bylo během 10 měsíců
přispět ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v Jihomoravském kraji v sociálním vyloučení
nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, a to prostřednictvím soustředěné podpory pracovníků
SAS a aktivitami zaměřenými na rozvoj dětí směrem ke vzdělávání. Projekt podpořil celkem 34 rodin
v obcích JMK. Jednou z aktivit projektu bylo doučování dětí přímo v rodinách, celkem bylo podpořeno
43 dětí.

DO ÍKVÉČKA BEZ NÁMAHY
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 90 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace ČEZ
Díky realizaci projektu došlo ke zvýšení kvality služeb, které IQ Roma servis poskytuje, a to díky
opravě výtahu v sídle organizace v Brně na Vranovské ulici, kam docházejí i lidé se sníženou
schopností pohybu nebo matky s dětmi.
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DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM A DONÁTORŮM
V ROCE 2021

DĚKUJEME ZA PODPORU!

KONTROLA U PŘÍJEMCE VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
KONTROLOR: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně
TERMÍN: 2. 6. 2021
KKONTROLOVANÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2020 – 31. 8. 2020
PŘEDMĚT KONTROLY: Čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona
č. 359/1999 SB., o sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 528 000 Kč.
Závěr kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno závažné porušení při čerpání státního příspěvku
na výkon pěstounské péče.

KONTROLA KCP – OSP MMB VYKONANÁ U REALIZÁTORA
DÍLČÍHO PROJEKTU MĚSTSKÉHO PROGRAMU PREVENCE
KRIMINALITY
V ROCE 2020
KONTROLOR: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence
TERMÍN: 6. 9. 2021
KONTROLOVANÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
PŘEDMĚT KONTROLY: Dobrodružství číhá za rohem 100 000 Kč
Závěr kontroly: Projekt byl realizován v souladu se smlouvou.

KONTROLA ČERPÁNÍ POSKYTNUTÉ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA PRO ROK 2020
KONTROLOR: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče
TERMÍN: 2. 9. 2021
KONTROLOVANÉ TERMÍNY 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
PŘEDMĚT KONTROLY:
PRO MLADÉ, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; 1 252 000 Kč
PRO DOSPĚLÉ – terénní programy, terénní programy 644 000 Kč
PRO RODINY, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 200 000 Kč
Dobrodružství číhá za rohem 100 000 Kč
Společně k rozmanitosti 80 000 Kč
Závěr kontroly: Kontrolou dokladů nebyly zjištěny nedostatky při čerpání poskytnuté dotace.
Při kontrole nebyly zjištěny číselné rozdíly.
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KONTROLA ČERPÁNÍ POSKYTNUTÉ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ
DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2020
KONTROLOR: Krajský úřad Jihomoravského kraje
TERMÍN: 15. 11. 2021
KONTROLOVANÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
PŘEDMĚT KONTROLY: Zlatá střední cesta: podpora romských studentů na střední škole 60 000 Kč
Závěr kontroly: Dotace byla čerpána v souladu s žádostí o poskytnutí finanční podpory a se
stanovenými podmínkami uvedených ve smlouvě č. JMK070890/21/OŠ. Nápravná opatření
nebyla uložena.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ
KONTROLOR: Krajský úřad Jihomoravského kraje
TERMÍN: 24. 11. 2021
KONTROLOVANÉ OBDOBÍ: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
PŘEDMĚT KONTROLY: Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje – IP II
– PRO RODINY, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 817 013 Kč
Závěr kontroly: Věcné a číselné shrnutí výsledků kontroly – bez zjištění. Opatření k nápravě
nebyla stanovena.
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
PODPOŘTE NÁS FINANČNÍM DAREM
Z vašich darů můžeme uhradit náklady, které jsou spojeny s činností IQ Roma servisu.
Díky vašim darům můžeme dělat tolik důležitou práci, která je smysluplná pro celou
společnost. Vaše dary putují na financování spolupráce s klienty, zajištění vzdělávání
dětem a mladým lidem (pomůcky, MHD, náklady na přijímací řízení na SŠ ad.) nebo
konkrétní pomoc klientům, kteří se ocitli v nesnadné situaci.
Finanční dar nám můžete poslat přes darujme.cz, kde nás najdete jako IQ Roma servis.
Podpořit nás můžete také prostřednictvím převodu na bankovní účet 189 104 187 / 0300.
Více informací o snížení daňového základu najdete na našem webu www.iqrs.cz
Můžete podpořit také Vzdělávací program Gendalos přes darujme.cz, kde jej najdete
pod názvem naší organizace, výzva Cesta romských studentů a studentek za
vzděláním.

MATERIÁLNÍM DAREM
Přebývají vám doma zachovalé věci, které už nepoužíváte např.: knížky, hračky, oblečení,
elektronika? Nevyhazujte je! U nás pomůžou a udělají radost.
Přinést je můžete na kteroukoli z našich poboček, v Brně (Vranovská 45), v Břeclavi
(Tř. 1. máje 39), nebo na pobočku ve Vyškově (nám. Československé armády 1/2A).

STAŇTE SE NAŠÍM DOBROVOLNÍKEM
Dobrovolník svou činností pomáhá konkrétnímu člověku, podporuje svou prací chod
vybraného projektu či celou organizaci.
Hledáme dobrovolníky a dobrovolnice pro:
doučování dětí i dospělých,
mentoring mladých i dospělých,
přímou asistenci při práci a realizaci akcí,
administrativní výpomoc,
tvorbu informačních databází.
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Tato Zpráva o činnosti 2021 je tištěna
na recyklovaném papíře.

s láskou vzpomínáme na naši Maričku ...
"Te kereha, so kereha, Gadžes tutar šoha na kereha."
"Ať děláš, co děláš, Gadžo z tebe
nikdy nebude."
Marie Ferencová
1955 - 2021

