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Zástupkyně ředitele pro Břeclavsko

Sociální pracovnice - služba SAS

Karolína Laubová

Bc. Michaela Bochníčková

V současné době na mateřské dovolené.

V současné době na mateřské dovolené.

Chcete se podílet na zlepšení postavení Romů
ve společnosti? Podpořte nás na darujme.cz
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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
Všem švadlenkám za ušití roušek pro naše klienty a

Lékarně Pilulka za poskytnutí vitaminových lízátek

pracovníky v době pandemie.

pro děti na komunitní akci.

Ředitelce Nadace Agrofert, Ing. Zuzaně Tornikidis,

Paní Olze Kelemenové

MBC. za její ochotu ve spolupráci s naší klientkou.

za nákup špekáčků v hodnotě 500 Kč na komunitní

Apoštolské církvi

akci.

za dodání 30 ks roušek pro klienty.

Raciu a.s

Panu Vlastimíru Vozárovi

za poskytnutí daru na komunitní akci.

za zprostředkování a dodání 5 ks tabletů pro děti na

Planetáriu Brno

výuku v době korony a za finanční příspěvek

za poskytnutí 30 volných vstupenek v rámci letních

9.500 Kč na komunitní akci.

aktivit.

Anonymní dárkyni z Kafé Dvůr

Panu Aleši Slezákovi

za volné vstupenky do lednického zámku.

za poskytnutí finančního daru ve výši 1500 Kč

Paní Evě Vaškové

na nákup učebních pomůcek.

za spoustu krásného zachovalého oblečení, bot,

Paní Dominice Hečkové

dětského kola, bruslí a dětské stoličky.

za darování vánočního stromku do lokality.

Klárce Kepertové

Paní Monice Salay

za darované pomůcky do školy pro děti (pouzdra,

za darování vánočních ozdob.

batohy, apod.) pro klienty.

Majetkovému odboru města Břeclav

Lanovému centru Břeclav

a domovníkům

za volné vstup na lanové centrum.

za dobrou spolupráci a vstřícný přístup k potřebám

Paní Lucii Hodonské

organizace a poskytnutí bezplatné výpůjčky

za školní pomůcky, drogerii a ošacení pro klienty.

zrcadlového sálu a zázemí pro komunitní práci

Radce Čapkové (ml.)

v lokalitě.

za darování školních pomůcek.

Pracovnicím OSPOD Břeclav

Městské knihovně Břeclav

za vstřícné jednání s námi i našimi klienty

za zapůjčení notebooků studentkám.

a za pokračování v nastavené spolupráci.

Veronice Trčkové, Jitce Krůzové, Gabriele

Městskému muzeu a galerii Břeclav

Janulíkové, Pavlíně Čechové za darování potravin a

za poskytnutí bezplatného prostoru Pavilonu

hygienických pomůcek pro klienty

v parku v době letních prázdnin.

Panu Petru Vlasákovi

Komunitnímu centru Kotelna Na Valtické za

(Česká Pirátská strana) za zprostředkování

spolupráci při organizaci komunitních akcí.

darovaných notebooků k distanční výuce.

České církvi evangelické

ZŠ Na Valtické za skvělou spolupráci.

za bezplatné poskytnutí prostor

Mikro Trading a.s. - jmenovitě Janě Krůzové

na doučování a logopedické soustředění.

za poskytnutí darů pro děti na komunitní akci

Městu Břeclav za veškerou spolupráci a podporu.
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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři a čtenářky,
dostává se Vám do rukou v pořadí druhá
samostatná Zpráva o činnosti IQ Roma
servisu pro Břeclavsko. Rok 2020 pro nás
byl rokem plným překvapení, změn a hledání nových cest, jak naši činnost dělat
jinak.
V úvodu roku jsme zjistili, že Rada vlády
nepodpořila naši činnost v oblasti komunitní práce a záhy byla vyhlášena první
opatření a omezení kvůli šíření koronaviru.
Neradostné

zprávy

však

střídá

radost

a naděje. Náš tým byl posílen o nejmenšího
nepsaného člena Adámka, který se narodil
naší zástupkyni ředitele pro Břeclavsko.
Přišlo první uvolnění opatření a my jsme
úspěšně zrealizovali komunitní aktivity,
výlety, plácky i první příměstské tábory.

Můj velký dík patří všem pracovníkům, doučovatelům,
asistentům rodičovských kompetencí a dobrovolníkům
za jejich nasazení a vytrvalost i přes těžkosti, které
je v jejich činnosti v tomto roce provázely.
Ráda bych poděkovala všem společnostem, institucím a individuálním dárcům za podporu
činnosti, spolupráci či podporu šíření myšlenek spojených s naplňováním poslání a vize
IQ Roma servisu.
Doufám, že Vás Zpráva o naší práci za rok 2020 povzbudí a dokáže, že k našim cílům
v IQ Roma servisu směřujeme smysluplnými kroky a stojí za to jít s námi.
S úctou,
Kateřina Suchomelová
Vedoucí pobočky Břeclav
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9 zaměstnanců

V sociálních službách
jsme s klienty pracovali

26 676

5 externistů

O ORGANIZACI

ROK 2020 V ČÍSLECH
BŘECLAVSKÉ POBOČKY

Hospodařili jsme s částkou

hodin

3 818 215 Kč

V naší pobočce se v rámci sociálních
služeb a doprovodných projektů zaměřujeme na:
podporu v oblasti bydlení
zadluženost
zaměstnanost
rodičovské kompetence a rodinné vztahy
vzdělávání
spolupráci s dalšími institucemi
podporu komunitního života

H

ISTORIE POBOČKY
Počátky působení organizace IQ Roma servis v Břeclavi
se vážou již k roku 2008, kdy do Břeclavi pravidelně

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

dojížděli terénní pracovníci z Brna. Na základě
poptávky po službách jak ze strany vedení města, tak
ze strany samotných klientů zde byla v roce 2009
otevřena samostatná pobočka. Organizace tak získala
Otevření pobočky
v červenci se třemi
pracovníky.
V listopadu
založení klubu
pro děti

VÍCE NEŽ
45 000
INTERVENCÍ

místnosti, které sloužily jako zázemí pro terénní
pracovníky. Na podzim téhož roku byl pro děti a mládež otevřen Klub Přístav.

Vznik a provoz pobočky umožnilo schválení tříletého
projektu - Centrum integračních služeb Břeclav,
jehož partnerem bylo město Břeclav a Jihomoravský
Cílem

komplexní

projektu
balíček

bylo

služeb

přinést
pro

do

Břeclavi

cílovou

skupinu

organizace - terénní sociální práce, sociální poradenství, klub, výuka PC dovedností, lekce osobnostní

PŘES 900
KLIENTŮ

výchovy atd.

Prostory

organizace

byly

postupem

času

ještě

rozšířeny o místnost na doučování klientů, tedy na
stávající počet čtyř místností.

2016

1.oslava MDR
v Břeclavi

2017

2019

knihovny, v Břeclavi Poštorné – jednalo se o dvě

kraj.

2015

2018

stabilní prostory v budově, ve které sídlí i pobočka

68
ZAMĚSTNANCŮ

V dalších letech mimo terénní práci a sociální
poradenství, které probíhalo v Břeclavi, Lanžhotě,
Mikulově a Hustopečích, a práce s mládeží ve formě
klubu, doučování a výletů, pobočka nabízela také kurzy
a přednášky pro veřejnost, v rámci spolupráce s úřadem práce i kurzy PC výuky.
Během svého působení se aktivity pobočky zaměřovaly

2 POBOČKY
V BŘECLAVI
Otevření
Dluhové poradny

také na oblast poradenství v zaměstnanosti, a to
především díky evropskému projektu Učíme se prací.
Projekt pro klienty nabízel aktivity jako příspěvky na
dojíždění, proplacení rekvalifikací, příspěvek na mzdu
pro

zaměstnavatele,

kurzy

nácviku

pracovního

pohovoru, psaní životopisu, telefonátu zaměstnavateli

2020
8

aj.

Tým také začal pořádat komunitní akce a zaměřovat se na práci s komunitou. V dalších
letech pak na pořádání komunitních akcí spolupracovala i s dalšími organizacemi jako je Royal
Rangers, Charita, církve aj. Spolu s převážně romskou komunitou začali pořádat aktivity
zaměřené na zlepšení soužití v obci a v lokalitě, oživení a stmelení komunity, zapojení do
občanského a kulturního života v obci a posílení sebevědomí a identity romského etnika.

V průběhu let pracovníci především pro dětské klienty hledali možnosti, jak smysluplně trávit
volný čas, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, učit se vycházet a pracovat v kolektivu. Dětem a
mládeži pracovníci v letních měsících začali také nabízet tzv. Plácky. Plácky umožňují pracovat s dětmi
přímo v jejich přirozeném prostředí - na ulici, v parku, před jejich domy. Pracovníci tvoří program,
nabízí jak vzdělávací, tak zábavní hry a činnosti.
V posledních letech se pobočka zaměřuje především na práci s celou rodinou. Pracovníci pořádají
workshopy zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí, výchovu a zdraví. Organizace také
pořádá vzdělávací výjezdy pro celé rodiny a víkendové pobyty.

9

Mimo registrované sociální služby organizace rozšířila své aktivity o komunitní program, kde spolu
s místní komunitou organizuje např. komunitní úklidy, fotbalový turnaj nebo oslavy Mezinárodního
dne Romů, a od roku 2018 také Dluhovou poradnu. Dluhová poradna nabízí pomoc v komunikaci
s věřiteli, poradenství v zadluženosti, zpracování insolvenčního návrhu a vzdělávací aktivity pro klienty
i veřejnost. Od roku 2020 pobočka nově také pořádá letní příměstské tábory.

SPOLUPRÁCE A PRACOVNÍ SKUPINY
Casemanagerka IQRS vedoucí Pracovní skupiny Rodina, děti a mládež - KPSS
Vedoucí pobočky členem Pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Vedoucí pobočky a casemanagerka IQRS členkou Řídící skupiny KPSS
Vedoucí pobočky členem Pracovní skupiny Projekty a implementace v rámci spolupráce
s Agenturou pro sociální začleňování
Členové Lokálního partnerství v rámci Koordinovaného přístupu k řešení problematiky
sociálně vyloučených lokalit
Členové Pracovní skupiny Prevence kriminality
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PRO DOSPĚLÉ

Posláním programu PRO DOSPĚLÉ je pomáhat lidem,
především Romům, kteří žijí v nepříznivé sociální situaci.
V běžném prostředí klientů podporujeme zvyšování
znalostí, schopností, dovedností a sebedůvěry klientů,
stejně tak, jako jejich kolektivní zájmy a práva. Chceme,
aby dokázali vlastními silami uplatňovat své oprávněné
zájmy, naplňovat potřeby a předcházet problémům, a žít
tak spokojený a důstojný život v širší společnosti.

71
KLIENTŮ
A KLIENTEK

332
KONTAKTŮ

1175
INTERVENCÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu mohou využívat osoby starší 15 let, zejména Romové/

a Romky, kteří jsou ohroženi životem v sociálně vyloučených

lokalitách a v důsledku toho neumí nebo nemohou řešit svou

nepříznivou životní situaci sami, nebo jim toto sociální
vyloučení hrozí. Jejich nepříznivá situace je charakteristická
zejména obtížemi v následujících oblastech:
splácení dluhů,
ztráta bydlení nebo hledání nového,
nedůstojné podmínky bydlení,
stabilní uplatnění na trhu práce,

zajištění kvalitního vzdělávání a osobního rozvoje,
vztahy v rodině nebo sousedství,
překonání následků trestného činu nebo
podobného jednání,
systémová omezení (např. nedostatečná

spolupráce mezi institucemi, netransparentnost
informací a pravidel veřejných institucí),
předsudky, diskriminace a rasismus.

MIMO REGISTROVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU
V BŘECLAVI POSKYTUJEME:
DLUHOVÁ
PORADNA
V BŘECLAVI

Cíle práce s klienty v programu PRO DOSPĚLÉ se zaměřují především na tyto oblasti:
Bydlení a prevence včasného řešení dluhů na bydlení
V roce 2020 jsme evidovali pouze 1 klienta, který měl dluh na městském bytě. S klientem se
spolupracovalo na uhrazení dluhu. Klientovi se podařilo nájemné uhradit a udržet si
bydlení. Poplatky spojené s bydlením (energie) se řešily se 2 klienty, kdy se podařilo dluh
snížit.
Zaměstnanost
V roce 2020 jsme spolupracovali s 5 klienty na hledání zaměstnání. Vzhledem k nízké
nezaměstnanosti se poradenství v zaměstnanosti stalo pouze okrajovou činností
s nízkou poptávkou ze strany klientů. Součástí poradenství v zaměstnanosti bylo
především vyhledávání nabídek volných pracovních míst, nácvik telefonátu se zaměstnavatelem, nácvik pohovoru, sestavení životopisu, vysvětlení smluv apod.

Zadluženost
V roce 2020 jsme evidovali celkem 16 klientů, kteří řešili komerční či nekomerční
zadluženost U některých klientů se jednalo pouze o upomínky, výzvy, u jiných klientů šlo
již o exekuce na mzdu či majetek. U všech klientů, kde bylo možné dohodnout splátkový
kalendář, se to podařilo. U 3 klientů víme, že řádným splácením došlo k většímu poklesu
dluhu. V průběhu roku jsme byli oporou 8 klientům, kteří jsou v insolvenci a řádně plní
podmínky oddlužení. Během roku jsme zaznamenali 1 úspěšně dokončené oddlužení.

I v roce 2020 jsme klientům poskytovali poradenství v oblastech sociálních dávek,
a zdravotní péče.
S nástupem pandemie Covid-19 byly možnosti poradenství na pobočce v Břeclavi
výrazně omezené a poskytování služeb probíhalo za přísných hygienických opatření.
I když terénní sociální práce probíhala, scházeli jsme se s klienty pouze venku. Někteří
klienti, a to hlavně v první vlně pandemie, s námi kvůli obavám se s někým scházet, úplně
pozastavili spolupráci.

12

DLUHOVÁ PORADNA
Rok 2020 je druhým rokem, kdy IQ Roma servis poskytuje služby Dluhové poradny v Břeclavi (Dluhová
poradna funguje od 1. 10. 2018). Cílem služby Dluhové poradny v Břeclavi je snížení vysoké míry
zadlužení mezi obyvateli města Břeclavi, která je jedním ze základních projevů i faktorů sociálního
vyloučení. V minulém roce byl i provoz Dluhové poradny značně omezen. Ať už omezeními z důvodu
vyhlášení nouzového stavu, tak dlouhodobou nemocí právníka poradny.

110 KLIENTŮ

8 OSOB VYUŽILO

20 SPLÁTKOVÝCH

PODÁNÍ 3 NÁVRHŮ NA ZASTAVENÍ

TERÉNNÍ FORMU SLUŽBY

KALENDÁŘŮ

NEOPRÁVNĚNÝCH EXEKUCÍ

V roce 2020 jsme v rámci řešení individuálních zakázek pracovali se 110 klienty. Terénní poskytování
služby využilo celkem 8 osob. Především se jednalo o podporu při zjišťování rozsahu a výše zadlužení,
dále o doprovody na jednání u soudu a v neposlední řadě při jednání s úřady, pojišťovnami a bankami.
Nejčastěji řešenými problematikami byly inventarizace dluhů, analýza oprávněnosti jednotlivých
exekucí, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, vylučovací žaloby a konečně také vyhodnocení,
zda klient splňuje požadavky stanovené zákonem pro insolvenční řízení (oddlužení). V roce 2020 bylo
zpracováno a dohodnuto přes 20 splátkových kalendářů. Významným úspěchem je podání 3 návrhů
na zastavení neoprávněných exekucí.

Zpracovali jsme a podali 8 insolvenčních návrhů spolu

s návrhem na povolení oddlužení pro 9 klientů (1x manželský pár) a všem bylo oddlužení povoleno.
Ke konci roku 2020 pokračovala spolupráce na přípravě insolvenčních návrhů spolu s návrhem na
povolení oddlužení s dalšími 10 klienty.
Dluhová poradna uspořádala jeden kurz finanční
gramotnosti určený pro svoje klienty. Kurzu se
zúčastnilo 5 osob, které jej úspěšně absolvovaly.
Proběhly 2 osvětové přednášky či besedy pro
veřejnost s celkovou účastí 11 osob.
13. 8. 2020 Peníze okolo nás
Z čeho vznikají dluhy a jak se jim bránit, konzultační
místnost v lokalitě Na Zahradách.
10. 9. 2020 Peníze okolo nás
Máme exekuci a co teď s ní?, konzultační místnost
v lokalitě Na Zahradách.
Spolupráce se Spolek neslyšících nebo PRAH
Jižní Morava pokračovaly i v roce tomto roce.
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Veliké díky za spolupráci s Vaší organizací. Naši klienti se často dostávají do „dluhových propastí“,
ze kterých si nejsou schopni sami pomoci. S podporou Vaší služby se povedlo zajistit 2 klientům
insolvenci, kterou úspěšně hradí, další 2 ji mají rozjednanou. Společně jsme se dostali do tlaku v případě
jedné klientky, kdy začaly tlačit nekorektní vymahači obě naše organizace do podivných praktik.
Díky vašim pohotovým radám jsme klientčino soukromí zachovali a nadále podporujeme její finanční
nezávislost. Vzájemná spolupráce našich organizací je rozhodně plná pozitivních přínosů pro naši
cílovou skupinu. Pracovníci jsou vždy vstřícní, ochotní a významnými odborníky ve svém oboru.
Mgr. Sabina Kaňová
Vedoucí TT Břeclavsko
Práh jižní Morava, z.ú., Terénní tým Břeclavsko

Příběh klienta Dluhové poradny:
Pan Karel se po nějaké době, kdy žil a pracoval v Čechách, přestěhoval zpět do Břeclavi a žije u bývalé
manželky. Byl delší dobu nezaměstnaný a hledal práci. Z předchozích vztahů má čtyři děti, dvě z nich
jsou již dospělé a živí se sami a dvě jsou nezletilé, žijí u své matky a klient na ně hradí výživné.
Pan Karel je zadlužený a ve svých dluzích nemá přehled. Od známého dostal kontakt na naši Dluhovou
poradnu a obrátil se na nás s tím, že by chtěl zjistit, jak vysoké jeho dluhy jsou a jestli by mohl svoji
zadluženost vyřešit oddlužením. Dohodli jsme se na spolupráci při zjišťování výše jeho dluhů a v
případě, že bude splňovat podmínky pro podání návrhu na povolení oddlužení, také na přípravě a
podání samotného návrhu k soudu. Společně jsme oslovili věřitele a zjistili, že pan Karel má dluhy ve
výši téměř 900 tisíc Kč. Pan Karel byl po celou dobu příprav aktivní, všechny úkoly se vždy snažil řešit
svědomitě a spoustu z nich si dokázal, po nasměrování, kam zajít a kde je vyřídit, zajistit sám. Bohužel
měl velký problém sehnat stálou práci a tím si zajistit pravidelný příjem, který je jednou z podmínek
pro schválení oddlužení. Jedním z důvodů, proč nemohl práci nalézt, bylo mimo běžících exekučních
řízení i to, že měl ještě podmínku za neplacení výživného. Až po téměř roce spolupráce, kdy mu
podmínka vypršela, našel pan Karel odpovídající stálé zaměstnání, kde jsou spokojeni s jeho prací a
bez problémů setrval v zaměstnání i po skončení zkušební doby. Teprve po této době bylo možné
dokončit přípravy na podání návrhu a návrh na povolení oddlužení podat ke Krajskému soudu v Brně.
Do oddlužení se panu Karlovi přihlásili věřitelé se svými nároky pouze ve výši 167 tisíc Kč, a to z důvodu, že některé z exekucí, které byly vůči klientovi vedeny, byly vedeny na základě neplatných
rozhodčích nálezů nebo věřitelé požadovali neadekvátně vysoké úroky z prodlení a smluvní pokuty.
Pan Karel bude v rámci splátkového kalendáře, který mu byl již schválen, splácet v průběhu oddlužení
méně než pětinu toho, co po něm požadovali věřitelé v exekucích. Pokud si i nadále udrží současné
zaměstnání, má velkou šanci veškeré své dluhy, které by jinak splácel velmi dlouho, uhradit již za 3
roky. Pan Karel je velmi rád, že vydržel celou dobu spolupracovat s Dluhovou poradnou, že se nevzdal,
když nemohl dlouho nalézt zaměstnání a díky oddlužení ušetří více než 700 tisíc Kč, které by jinak po
něm požadovali exekutoři neoprávněně.
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PRO RODINY

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 sebe-

důvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn
zdravý vývoj dítěte v rodině.

83
KLIENTŮ
A KLIENTEK

471
KONTAKTŮ

2584
INTERVENCÍ

CÍLOVÁ SKUPINA:

Službu programu PRO RODINY S DĚTMI mohou využívat rodiny

s dětmi, které jsou ohroženy sociálně nepříznivou situací,
kterou neumí nebo nemohou řešit sami.
CÍLE

Rozvoj rodičovských kompetencí v péči a výchově svých dětí
Posílení zdravých vztahů v rodině a okolí
Podpora inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže
Podpora smyslu pro komunitu
Podpora při dosahování oprávněných zájmů a práv
NABÍZÍME:

Poradenství, vzdělávání, koordinovaná spolupráce, společné
výlety, workshopy atd.
Terénní a ambulantní forma

Rok 2020 byl z hlediska poskytování sociálních služeb i v Břeclavi zcela jiný, než předchozí léta.
S nástupem pandemie Covid-19 jsme museli většinu aktivit zavřít nebo omezit. Klienti se ale potýkali
s nepříznivou situací i v době pandemie a u některých z nich se problémy ještě více prohloubily než
před nouzovým stavem. Hledali jsme tedy cesty, jak služby nezavřít, a nadále být i pro všechny
klienty k dispozici. Po většinu roku jsme proto nabízeli poradenství po telefonu, mailu, messengeru.
Když už to bylo nutné a s klienty jsme se museli setkat, scházeli jsme se venku za přísných
hygienických opatření. Doučování probíhalo online formou.
I přes hledání možností bezpečného kontaktu jsme
nemohli pořádat skupinové aktivity, ani poradenství jako jsme byli zvyklí z let minulých.
To všechno zapříčinilo pokles klientů, kteří naši
službu využili, a tím i počet intervencí. Převážná
část spolupráce v rámci služby SAS se zaměřovala
na školní úspěšnost dětí ze sociálně slabého
prostředí.
V období první vlny jarních opatření vlády (od 12.3.
do

25.5.)

došlo

k

uzavření

škol.

Pracovníci

podporovali rodiny v distanční výuce, při zápisech do prvních tříd a mateřských škol. Klienti
neměli přístup k tištění materiálů nebo internetu.
Chybělo technické vybavení a komunikace mezi
školou a rodinou byla o to více obtížná. Zde se
pracovníci zastávali roli prostředníků.
V druhé vlně na podzim 2020 se situace částečně
opakovala, mnoho rodin narazilo na problém
s povinnou účastí na distanční výuce.
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V početných rodinách chyběly notebooky, počítače, telefony. Vyzvedávání tištěných materiálů a zadání bylo v každé škole jiné a systém zpětné vazby pro klienty nejasný. Pracovníci se zaměřili hlavně
u rodičů menších školních dětí na gramotnost v oblasti ovládání elektronické žákovské, zvládání
vyzvedávání úkolů v daný čas. V některých rodinách se podařilo zajistit techniku buď z daru, od
jednotlivců, nadací nebo institucí. Pracovníci pomáhali s podáváním žádostí a předáváním darů.
I přes všechny komplikace se nám podařilo zorganizovat několik vzdělávacích workshopů pro
rodiny s dětmi. V rámci projektu z dotačního titulu MPSV Rodina pořádáme každý rok workshopy pro
rodiče zaměřené na preventivní působení

v oblasti výchovy a zdraví. Workshopů podpořených

projektem „Rodina v centru zájmu“ se zúčastnilo 45 dospělých a 40 dětí.

WORKSHOPY:

Poradím si
s internetem

Výživa dětí
do 6 let

Život
je sladký

Zapoj
hlavu!

Online workshop
Děti a jídlo

Zdobení
perníčků

První workshop proběhl 17. 6. 2020 na téma „Poradím si s
internetem“ a reagoval tak na situaci s ovládáním elektronické
žákovské.
Druhý, s názvem „Výživa dětí do 6 let“, se konal dne 25. 6.
2020 a uspořádali jsme jej přímo v Domově sv. Agáty pro
matky s dětmi. Zaměřoval se na hlavní zásady jídelníčku dětí.
Třetí, ze dne 29. 7. 2020, se jmenoval „Život je sladký“.
Pořádání jsme tentokrát přesunuli přímo do města, a to do
Pavilonu Městského muzea a Galerie v parku. Zaměřovala se
na nápoje s vysokým obsahem cukru a jak se snažit je v pitném
režimu co nejvíce omezit.
Další workshopy konané v termínu 10. 8. - 14. 8. 2020 nesly
souhrnný název „Zapoj hlavu!“ a zaměřovaly se na téma
správného vývoje dětí především v řeči. Na workshopy jsme
pozvali klinickou logopedku, která děti pomocí her zapojila do
logopedického cvičení, každému rodiči poskytla doporučení,
jak by měl dál s dítětem pracovat.
Devátý workshop na téma „Děti a jídlo“ proběhl výjimečně
online. Ačkoliv se počet shlédnutí vyšplhal až na 238, na
prezenční listině máme zapsáno 8 klientů.
Poslední workshop roku se konal 16. 12. 2020 a zaměřil se na
spolupráci rodičů a dětí u společného pečení vánočky a zdobení perníčků.
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KLUB PŘÍSTAV

Vzhledem k vládním opatřením mohlo za minulý rok proběhnout pouze 15 setkání. Do klubu v průměru docházelo 6 dětí, většina z nich v té době žila v nedalekém azylovém domě. Nejoblíbenější
aktivitou za rok 2020 byly šachy.

VÝLETY
Výlet na Rendez-Vous 11. 8. 2020
Výletu se zúčastnilo celkem 5 dětí, 1 pracovnice
a 1 dobrovolnice.
Výlet do Planetária 27. 8. 2020
Výletu se celkem zúčastnilo 7 dospělých klientů,
24 dětí a 2 pracovnice.
Výlet do Bratislavy 25.8.
Výlet se konal jako odměna za dobré studijní
výsledky se na konci prázdnin. Účastnili se ho
4 břeclavští středoškoláci zapojení do programu Gendalos. Zajímavostí je, že výlet byl celý
hrazen z finančních prostředků, které účelově
na tento výlet poskytl soukromý dárce.

PLÁCKY
Během letních prázdnin 2020 proběhlo celkem 12 Plácků, z toho dva výjezdy na výlet. Během celého
léta si děti pomocí her a pracovních listů rozvíjely svoje dovednosti a opakovaly si to, co se v minulém
školním roce naučily. Také jsme se zaměřili na rozvoj jemné a hrubé motoriky, trpělivosti, paměti
a postřehu díky sportovním aktivitám a různým hrám. Kreativitu mohly děti podpořit díky
rukodělným a výtvarným činnostem.
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DOUČOVÁNÍ
DOUČOVÁNÍ V RODINÁCH

26 DĚTÍ

17 RODIN

SKUPINOVÉ DOUČOVÁNÍ

21 DĚTÍ

12 RODIN

Celkem se v roce 2020 s námi doučovalo 26 dětí ze 17 rodin. Z toho jeden student SŠ, jedna
studentka SOU, 9 žáků 2. stupně a 16 žáků 1. stupně.
Až na 2 děti, které bohužel musejí opakovat 1. třídu, všechny ostatní děti úspěšně zvládly ukončit
ročník.
Kromě individuálního doučování v rodinách či na pobočce probíhalo také online doučování
v době nouzového stavu i skupinové doučování během letních prázdnin.
Do skupinového doučování bylo zapojeno celkem 12 rodin a 21 dětí.
V průběhu celého školního roku 2019/2020 se zapojilo celkem 18 externistů, z toho 5 praktikantů
z PedF MU, 4 dobrovolníci a 9 externistů na DPP/DPČ.
ERIČIN PŘÍBĚH
Eričini rodiče jsou, a vždy byli, dostatečně kompetentní a schopní zajistit dceři natolik plnohodnotný
život, jaký jen může dítě vyrůstající v sociálně vyloučené lokalitě mít. Matka Eriky je velmi
inteligentní, tudíž byla téměř celou základní školu své dceři oporou a byla schopná jí do určité chvíle
pomoci s náročným učivem.
V 9. třídě se však Erika značně zhoršila v matematice a hrozilo jí nedostatečné hodnocení v prvním
pololetí. Rodina v té době pečovala o těžce nemocného příbuzného a potýkala se s finanční krizí
spojenou se zkrácením matčina úvazku v zaměstnání i probíhající insolvencí. Vzhledem k tomu,
že situace v rodině gradovala a Eriku čekal přechod na učiliště, rodiče se rozhodli využít nabízené
pomoci od IQRS. Stali se klienty sociálně aktivizační služby. Jejich přáním bylo, aby dcera vystudovala
střední odborné učiliště.
Společným cílem se tedy stalo úspěšné dokončení základního vzdělání, následně nástup na SOU.
Rodina si nemohla dovolit komerční doučování, proto se Erika začala doučovat s naším dobrovolníkem
a známku si zlepšila. Kromě zakázek spojených s dokončením ZŠ, či přihláškou na střední, rodina
řešila také počínající sexuální život Eriky.
Erika si našla chlapce a často trávili čas v domácnosti klientky. Matka se obávala, aby neotěhotněla
v mladém věku, tak jako její starší dcera. Poměrně často docházelo k hádkám a ani jedna nevěděla, jak
toto téma otevřít. Jelikož klientka pracovnici důvěřuje, požádala ji, aby s dcerou promluvila o možnosti
hormonální antikoncepce. Pracovnice si během krátké spolupráce s Erikou vytvořila poměrně
přátelský vztah a díky tomu byla intervence úspěšná. Dohodly se, že Erika navštíví gynekologickou
ordinaci, aby získala recept. Jelikož se dívka prohlídky obávala a styděla se, poprosila pracovnici
o doprovod. Po rozhovoru s pracovnicí se již Erika tolik nebála a toto téma probrala s matkou. Jejich
vztahy se opět urovnaly.
Přijímací řízení na učiliště Erice dopadlo úspěšně. Další studium však ohrozilo nedostatečné
hodnocení na konci školního roku.
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Bylo způsobeno distanční výukou a, dle slov Eriky, horší komunikací s vyučujícím. Erika se opět
intenzivně připravovala s dobrovolníkem z IQRS, složila opravné zkoušky a v září nastoupila do učení.
Díky finanční podpoře Stipendijního fondu Gendalos a stipendiu od MŠMT, na které rodina ve
spolupráci s IQRS dosáhla, má Erika všechny potřebné pomůcky a učebnice. Na nové škole se jí líbí a
nejvíce ji baví praktická výuka. Stále trvající distanční výuka jí není příjemná, ale o to víc se těší, až
opět bude moct do školy. Díky důvěrné debatě, ale i díky tomu, jaké životní překážky a výzvy Erika
dosud překonala, může pracovnice říct, že si tato mladá dáma jde za svým snem, je zodpovědná a svůj
život drží pevně v rukou.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V roce 2020 jsme začali s realizací příměstských táborů. Jejich cílem je podpořit rodiče v posilování
aktivity na trhu práce a pomoci jim příležitostní formou zajistit péči o děti do 15 let v době letních
prázdnin. Rodičům výše zmíněných dětí tedy nabízíme možnost využít služeb péče o jejich děti v
době školního volna a získaný čas využít k výkonu svého povolání nebo k jeho aktivnímu hledání či
posilování své pozice na trhu práce.
Tábory jsme mohli začít realizovat díky MAS Lednicko-valtický areál, prostřednictvím níž jsme byli
podpořeni z OP Zaměstnanost, který financuje Evropská unie. Cílem tohoto projektu a realizací
příměstských táborů podpoříme během 3 let minimálně 30 rodičů na prvním stupni základní školy,
kteří jsou ekonomicky aktivní nebo aktivně zaměstnání hledají a zároveň žijí na území Břeclavska
Aktivita je zaměřená na sladění pracovního a rodinného života a tím, že tábory zajišťují aktivity pro děti
v době, kdy jsou rodiče zaměstnáni a nemohou o ně pečovat.
V roce 2020 jsme proto mohli zrealizovat 4 příměstské tábory, které byly zaměřeny na různé oblasti
a vedli je externí lektoři, kteří mají zkušenosti se zážitkovou pedagogikou, pořádáním letních táborů
i prací s kolektivem i jednotlivci v rámci trávení volného času dětí.
20. 7. - 24. 7. pohádkový tábor s názvem „Z pohádky do pohádky“
27. 7. - 31. 7. cestovatelský tábor s názvem „Cesta kolem světa Willyho Foga“
3. 8. - 7. 8. tábor s názvem „Asterix a Obelix“
17. 8. - 21. 8. foglarovský tábor s názvem „Prašina“
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zlepšování svého postavení, šíření svých dovedností
a kultury. Rozvíjíme příležitosti pro setkávání Romů
a neromů.

VŠECH KOMUNITNÍCH AKCÍ
SE ZÚČASTNILO CCA 90 OSOB.

CÍLEM KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI JE:
zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití

KOMUNITNÍ PRÁCE

Vytváříme prostor pro účast Romů a Romek na

posílení aktivního občanství romské komunity a jejich vztahu k
místu
vytvoření příležitostí se spolupodílet na řešení problémů
týkajících se nejen obyvatel lokality a participaci na
plánovaných aktivitách, ale také využívat vlastní zdroje
komunity k řešení svých problémů
zplnomocňování Romů a Romek k iniciativám podporujícím
zlepšení životních podmínek romské komunity,
podpora bezpečného a příjemného prostředí pro každodenní
život i péči o děti
zapojení do společenského života ve městě Břeclavi
a prezentace romské kultury a příkladů dobré praxe

KOMUNITNÍ PRÁCE V BŘECLAVI
Ačkoliv jsme byli v loňském roce nuceni komunitní práci v lokalitě omezit, především pak
vzdělávací výjezdy a úklidy, kvůli nepodpoření činnosti dotačním titulem z Rady vlády
pro záležitosti romské menšiny, jak tomu bylo v uplynulých letech, výrazným způsobem
naši práci ovlivnila i pandemie COVID-19, avšak nepolevili jsme.
Síly a zdroje jsme zaměřili na aktivizaci komunity, pomoc a posilování vzájemných
vztahů, na preventivní akce zaměřené na prevenci šíření nákazy COVID-19 v lokalitě i
mimo ni a zapojení do kulturních akcí pořádaných městem a Galerií Břeclav. Jako v
mnoha jiných městech a lokalitách i v naší komunitě se našli dobrovolníci, kteří ve svém
volném čase šili roušky a distribuovali je potřebným nejenom mezi Romy a jednotlivce
ohrožené sociálním vyloučením, ale např. i do domova pro seniory nebo policistům.
Snažili jsme se komunitě zprostředkovávat aktuální informace o opatřeních, komunikovali s městem, Technickými službami nebo s Apoštolskou církví, kteří nám rovněž
poskytli pomoc v podobě látkových roušek pro lidi z komunity a desinfekční prostředky,
které si mnoho rodin nemohlo dovolit nakoupit v potřebném množství, informovali jsme
obyvatele o jednotlivých opatřeních a distribuovali látkové roušky a desinfekci, které nám
pro občany poskytlo město Břeclav a Technické služby.
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I když jsme nemohli u příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů uspořádat pořádnou oslavu
s kulturním programem i pro veřejnost, i tak se podařilo díky pomoci lidí z komunity a dobrovolníkům
uspořádat v omezeném počtu a za dodržení opatření akci, kde jsme poděkovali zdravotníkům a
záchranným složkám za jejich práci – „ Jsme v tom spolu, jsme v tom s vámi“ byly slogany, které se
vyjímaly na plakátech, které jsme si sami vyrobili. Náš svátek – Mezinárodní den Romů jsme si
připomněli alespoň potleskem a puštěním romské hymny Gelem, gelem.

Po zmírnění vládních opatření jsme konečně mohli konečně uspořádat pořádnou komunitní akci.
U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme 1. června zorganizovali komunitní akci „Kdo si hraje,
nezlobí“, do které se jako dobrovolníci zapojili především rodiče dětí z komunity, kteří měli na starost
jednotlivá herní stanoviště. Stanovišť bylo celkem deset a děti u nich museli plnit úkoly, za které pak
dostaly odměnu od podporovatelů. Mezi nimi byla např. Lékárna Pilulka, která nám věnovala lízátka
nebo Racio s.r.o., které darovalo rýžové čokoládové chlebíčky. Společně jsme pak všichni, sešlo se nás
okolo šedesáti, opekli špekáčky, které jsme také dostali jako sponzorský dar. Do akce se zapojilo
i Komunitní centrum Kotelna na Valtické, které si pro děti připravilo jedno ze stanovišť, u kterého si
děti vyráběly masky.
Na začátku a konci prázdnin jsme pomohli s organizací dvou akcí v lokalitě nejenom pro členy místní
komunity, které měly velmi pozitivní ohlas. Na konci školního roku, který byl významně zasažen
pandemií a děti i rodiče museli řešit distanční výuku to byla akce „ Hurá prázdniny“ a na jeho konci
pak akce s příznačným názvem „Ahoj léto, ahoj prázdniny“, kde se děti mimo jiné naučily vyrobit
periskop z ruliček toaletního papíru.
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V průběhu léta se nám podařilo díky síťování
zahájit spolupráci s Českou církví evangelickou,
která nám zapůjčila prostory pro logopedický
kroužek a doučování dětí, které probíhá dodnes.
Rovněž se podařilo vykomunikovat bezplatné
zapůjčení prostoru pavilonu v městském parku,
kde jsme se s místní mládeží pravidelně jednou
týdně v odpoledních hodinách potkávali, tančili,
zpívali, povídali si, ale také jsme se vzdělávali
a věnovali se i péči o tělo.

Přelom léta a podzimu se nesl v duchu prezentace
tradic romské kultury, do níž nepochybně patří
i romská kuchyně. A tak jsme se v rámci akcí
pořádaných městem a Muzeem a galerií v Břeclavi
zúčastnili vůbec poprvé Rajčatových slavností, kde
jsme ji mohli prezentovat. Dobrovolnice v krojích,
které jsou mimo jiné i v programu Gendalos,
servirovaly návštěvíkům holubky a marikle ve
veřejném prostoru u synagogy. No a protože
dobrého jídla není nikdy dost, zúčastnili jsme se
i Food festivalu, který se konal v rámci Dne
sociálních služeb, na kterém vystoupil i taneční
soubor Amare čhaja v nových krojích. Ty jsme
mohli nechat ušít díky finanční podpoře Města
Břeclav.

Ve stánku nechyběly halušky, holubky

nebo šinga. Za to ovšem patří velké poděkování
i našim dobrovolnicím z komunity, které se s chutí
pustily do vaření jídla a pomohly nám ho i prezentovat na stánku.

I v loňském roce jsme po dohodě s městem Břeclav
v lokalitě umístili vánoční strom,

který jsme

dostali darem od místní domovnice. Ten si pak
obyvatelé lokality svépomocí ozdobili. U vánočního
stromu jsme dětem rozdali dárky z projektu Krabice od bot.
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2 sociální služby

Z důvodu vládních opatření nebyla
zrealizována oslava Mezinárodního dne Romů.

Realizovali jsme celkem 2 registrované sociální
služby, 3 projekty v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, 5 projektů financovaných MPSV,
nadacemi či městem Břeclav

V naší pobočce se v rámci sociálních
služeb a doprovodných projektů zaměřujeme na:
podporu v oblastech bydlení
zadluženost
zaměstnanost
rodičovské kompetence a rodinné vztahy
vzdělávání
spolupráci s dalšími institucemi
podporu komunitního života

PROJEKTY A DONÁTOŘI

Děkujeme všem spolupracujícím
organizacím i jednotlivcům, kteří
přispěli k tomu, že naše práce má
výsledky a přináší pozitivní změnu.

PROJEKTY 2020
PROJEKTY S PODPOROU STÁTNÍHO ROZPOČTU A SAMOSPRÁV
PRO DOSPĚLÉ – terénní programy
OBDOBÍ REALIZACE:
VÝŠE ROZPOČTU:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

4 857 442,- Kč

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj,
Magistrát města Brna
Program PRO DOSPĚLÉ zajišťoval realizaci a poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům a klientkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně
a dalších obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Bučovice, Vyškov a další). Projekt podpořil
536 klientů prostřednictvím 14 154 intervencí.

PRO RODINY - sociálně aktivivzační služba pro rodiny s dětmi
OBDOBÍ REALIZACE:
VÝŠE ROZPOČTU:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

4 046 190,- Kč

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy, Ministerstvo práce
a sociálních věcí, 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 329 klientů
prostřednictvím 8 896 intervencí.

Rodina v centru zájmu
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
VÝŠE ROZPOČTU: 316 445,- Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně
vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD a dlouhodobě
nenaplňují požadavky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na zlepšení rodičovských
kompetencí. Tyto rodiny se zároveň potýkají s dalšími jevy doprovázejícími sociální vyloučení –
chudoba, nízká úroveň vzdělání, zadluženost, nezaměstnanost, nevyhovující bytové podmínky, aj.
Projekt vhodně navazuje na poskytování sociální služby SAS pro rodiny s dětmi, která napomáhá
k řešení situace.
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Spolu s rodinou a dětmi
OBDOBÍ REALIZACE:
VÝŠE ROZPOČTU:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

37 800,- Kč

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Město Břeclav
Projekt reagoval na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami v Břeclavi, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou pod dohledem OSPOD a dlouhodobě nenaplňují požadavky
těchto orgánů na zlepšení rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání a školní docházky dětí.
Samotné poskytování sociální služby SAS pro rodiny s dětmi přispívá k řešení situace jen částečně. Ve
spolupráci s rodinami se nám osvědčil model, kdy v rodině působí pracovník SAS + externí doučovatel.
Pracovník SAS se v rodině věnuje poradenství a aktivizaci rodičů, nastavuje plány a poskytuje další
podporu. Doučovatel pak do rodiny dochází za konkrétním účelem pomoci dítěti se školními
povinnostmi. Tento model doplňujeme v projektu ještě skupinovými rozvojově vzdělávacími aktivitami.
Cílem projektu bylo v průběhu 7 měsíců poskytnout podporu min. 10 rodinám, které jsou ohroženy
sociálním vyloučením nebo jsou pod dohledem OSPOD, prostřednictvím intenzivní podpory
rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání.

Taneční soubor Amare čhaja reprezentuje Břeclav
OBDOBÍ REALIZACE:
VÝŠE ROZPOČTU:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

15 000,- Kč

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Město Břeclav
Záměrem projektu byla podpora pravidelných tanečně pohybových aktivit kroužků a zajištění
romských krojů, jež jsou nedílnou součástí tradiční romské kultury. Projektem

jsme podpořili

důstojné šíření romských tradic a zvyků, mezi něž neodmyslitelně patří i romské tance. Druhotným
cílem projektu je rozvoj kulturního povědomí a integrace romské komunity prostřednictvím
prezentace činnosti dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality na různých vystoupeních v rámci
organizace, města nebo např. romských festivalech, apod.
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PROJEKTY S EVROPSKOU PODPOROU (ESF)
Dluhová poradna v Břeclavi
OBDOBÍ REALIZACE:

1. 10. 2018 – 30. 9. 2021

VÝŠE ROZPOČTU: 4 193 325,50 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt se zaměřoval na poskytnutí odborné pomoci pro zmírnění či vyřešení tíživé životní situace
při zadlužení/předlužení min. 83 osob ohrožených sociálním vyloučením skrze zřízení a zajištění
provozu bezplatné dluhové poradny ve městě Břeclavi. V projektu se realizovaly také osvětové a preventivní aktivity směřující ke zlepšení informovanosti a finanční gramotnosti u cílové skupiny.
Doposud jsme podpořili 20 osob s podporou nad 40 h a 105 osob s podporou pod 40 h. V roce 2020
proběhly tři moduly v rámci kurzu finanční gramotnosti zaměřené na finance, půjčky a dluhy, exekuce
a oddlužení. Zároveň proběhly tři přednášky na témata Z čeho vznikají dluhy a jak se jim bránit? Máme
exekuci a co teď s ní? Peníze okolo nás - Oddlužení možné řešení zadlužení.

Komplexní práce s ohroženými rodinami v Břeclavi
OBDOBÍ REALIZACE:
VÝŠE ROZPOČTU:

1. 7. 2020 – 30. 6. 2021

2 976 760,- Kč

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy
Projekt se zaměřuje na komplexní řešení nepříznivé situace sociálně ohrožených rodin s dětmi
v Břeclavi skrze zvýšení dostupnosti a kvalitní poskytování služby SAS pro rodiny s dětmi. Nezbytnou
složkou je hledání řešení se zapojením všech relevantních aktérů (rodiny, služby, OSPOD, školy, aj.)
formou case managementu a využíváním inovativních nástrojů participace cílové skupiny (s důrazem
na rodinné konference). V roce 2020 pracoval stálý tým s 11 rodinami s podporou nad 40 h a 14
osobami s podporou do 40 h. Kromě zapojeného OSPOD v Břeclavi spolupracovali pracovníci
i s dalšími organizacemi a odborníky. V Břeclavi proběhla již 5. meziinstitucionální supervize s OSPOD
a rodinná konference.
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Příměstské tábory pro Břeclav
OBDOBÍ REALIZACE:
VÝŠE ROZPOČTU:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

544 117,20 Kč

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropská unie a evropské fondy skrze MAS Lednicko-valtický areál
Projekt podpořil během prvního roku realizace 11 rodičů dětí na prvním stupni základní školy, kteří
jsou ekonomicky aktivní nebo aktivně zaměstnání hledají a zároveň žijí na území MAS Lednickovaltický areál. Hlavní aktivitou projektu je realizace celkem 12 příměstských táborů (během letních
prázdnin 2020, 2021, 2022) pro děti cílové skupiny. Aktivita je zaměřená na sladění pracovního a rodinného života zajištěním aktivity pro děti v době, kdy jsou rodiče zaměstnáni a nemohou o ně pečovat.
V roce 2020 proběhly 4 příměstské tábory v době letních prázdnin.

PROJEKTY S PODPOROU ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH NADACÍ
A NADAČNÍCH FONDŮ

Společně pojďme dál v JMK
OBDOBÍ REALIZACE:
VÝŠE ROZPOČTU:

1. 8. 2020 – 31. 5. 2021

320 000,- Kč

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace J&T
Projekt reagoval na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně
vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD a dlouhodobě
nenaplňují požadavky těchto orgánů na zlepšení rodičovských kompetencí.
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
PODPOŘTE NÁS FINANČNÍM DAREM
Z vašich peněz můžeme uhradit náklady spojené s celým IQ Roma servisem - zaměstnance,
doučovatele, školní pomůcky 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, z.s.
nebo bankovním převodem na číslo účtu: 189 104 187/0300
Více informací o snížení daňového základu najdete na našich stránkách www.iqrs.cz
Nebo můžete podpořit přímo náš Vzdělávací program Gendalos
přes darujme.cz, kde jej najdete pod naší organizací,
nebo na transparentní účet 6500413001/5500

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 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 2020 je tištěna
na recyklovaném papíře.

„Nikdo nedělá větší chybu
než ten, kdo nedělá
nic v domnění, že to málo,
co udělat může, nemá
cenu.“
Jiřina Šiklová

