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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vítám Vás při pročítání Zprávy o činnosti našeho spolku za uplynulý rok 2018, která je opět
nabitá novými informacemi o naší práci a o naplňování našeho poslání a vize.
Na úvod mi dovolte, abych se Vám představil.
Jmenuji se Petr Máčal a v květnu loňského roku
jsem byl jmenován ředitelem IQ Roma servisu,
z.s. Nejsem v organizaci žádným nováčkem, nastoupil jsem již v červenci roku 2009 a pracoval
jsem jako projektový asistent. Od roku 2011
jsem na pozici ﬁnančního manažera odpovídal
za veškeré hospodaření organizace.

Proč jsem se rozhodl ucházet se o vedení organizace a co chci v této roli dokázat? Při odchodu
naší dlouholeté ředitelky a hledání nového vedení jsem cítil potřebu vystoupit ze svého místa,
ve kterém jsem již byl zapracován, a převzít odpovědnost za osudy organizace v dalších letech.
Chci, abychom my všichni v IQ Roma servisu
pokračovali ve své kvalitní práci, chci, abychom
zůstali nebo se opětovně stali oporou pro Romy
a Romky v Jihomoravském kraji a chci, abychom byli těmi, kterým mohou důvěřovat nejen
lidé jako jednotlivci, ale i instituce, partneři
a donátoři. Jednoduše řečeno, chci zachovat
hodnoty, na kterých byl IQ Roma servis před
více než 20 lety založen. Tímto děkuji za projevenou důvěru členům a členkám našeho spolku
(při volbě ředitele).

Kromě této změny a několika personálních a organizačních změn během roku došlo také k výraznému rozšíření našich aktivit a nabízených
služeb. Připomenu zde, že nově nás můžete navštěvovat v Kariérovém centru na ulici Milady
Horákové, v Komunitním centru Savore Džene
na ulici Bratislavská nebo v Dluhové poradně
v Břeclavi.
Ale rozšiřování není jen o kvantitě, ale i o kvalitě. V minulém roce jsme dobrovolně naše tři
sociální služby a jejich pracovníky podrobili auditům kvality a získali jsme tak cennou zpětnou
vazbu a připomínky k naší práci, na kterých aktuálně pracujeme. Dokončili jsme také absolvování prvního ročníku školení Impact Academy,
jehož výstupy nám slouží k nastavování našich

4

cílů a hlavně toho, jak máme naši práci a její
výsledky komunikovat na veřejnost. Pracujeme
v tomto duchu také na revizi Strategického plánu. Více informací o všech našich aktivitách
naleznete na dalších stránkách této zprávy
Na závěr chci vyjádřit své poděkování všem
aktivním Romkám a Romům, kteří s námi spolupracují a pracují na zlepšení nejen své životní
situace, ale i na zvyšování angažovanosti ve veřejném a občanském životě.
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Poděkování patří v nemenší míře také našim
zaměstnancům, nejen za podporu, kterou poskytují mně ve zcela nové pozici, ale i za jejich
přístup k plnění naší vize. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se svým zájmem a nasazením významně přispívají k našemu fungování.
A v neposlední řadě také všem donátorům
a spolupracujícím institucím za projevenou důvěru v naše hodnoty a naši činnost.

Přeji Vám všem příjemné čtení.
S úctou a přátelským pozdravem

PETR MÁČAL

Ředitel IQ Roma servis, z.s.
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IQ Roma servis, z.s.
Chceme svět, ve kterém budou
existovat živé a přátelské vztahy
mezi Romy a majoritními
obyvateli – svět, ve kterém
budou Romové přirozeně
zastávat důstojné společenské
role s respektem ke své kultuře
a národnosti
KDO JSME?
Skupina občansky aktivních Romů v Brně,
kteří dlouhodobě usilovali o větší emancipaci a důstojnost Romů, založila v roce 1997
IQ Roma servis jako nezávislé občanské
sdružení s jasnou vizí světa, v němž budou
Romové a Romky zastávat důstojné role
s respektem ke své národnosti a kultuře.
V roce 2003 začalo období modernizace a profesionalizace organizace a došlo
k významné revizi stanov a řízení organizace. Začali jsme realizovat první národní
i evropské projekty, formovaly se profesionální týmy a vytvářely metodiky práce
v návaznosti na strategické cíle organizace.
V prosinci roku 2013 jsme se stali spolkem
a 17. 12. 2015 byl členskou schůzí schválen
nový název IQ Roma servis, z.s..
Patříme k nejprestižnějším neziskovým
organizacím v ČR a k předním odborníkům
na téma sociálního začleňování, o čemž
svědčí i národní a mezinárodní ceny, uznání a akreditace, které jsme obdrželi. Kromě
důrazu, který klademe na odbornost, profesionalitu a kvalitu našich služeb, se zabýváme i funkčními inovativními a evaluačními
procesy, efektivním provozem a ekonomikou naší činnosti. Pravidelně hodnotíme
konkrétní dopady a výsledky naší práce,
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Základní data 2018
kterou plánujeme a organizujeme strategicky v dlouhodobých horizontech. Od roku
2015 si udržujeme značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, která transparentně a hospodárně nakládá se svěřenými
prostředky. Jsme vyhledávaným partnerem
na národní i mezinárodní úrovni.
Důraz klademe také na podporu občanské angažovanosti a participace romské komunity ve společnosti. O tom svědčí rozvoj
témat komunitní práce, diskriminace a realizace našich kampaní, do kterých komunitu
zapojujeme.

KOMU A KDE POMÁHÁME
Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení
Romové a Romky, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, svou situaci chtějí
aktivně řešit a jejichž potřeby jsme schopni naplnit prostřednictvím našich služeb.
V případě dostatečné kapacity nabízíme
naše služby také dalším osobám, které se
potýkají s uvedenými jevy bez ohledu na
jejich etnicitu. Služby přímé práce primárně realizujeme v rámci Jihomoravského
kraje. Koncepční práci, vzdělávání a vybrané kampaně či projekty realizujeme na národní i evropské úrovni.

NAŠÍM POSLÁNÍM JE:

Být prostředníkem, který:
- podporuje možnosti, příležitosti
a odhodlání Romů na cestě jejich
růstu a společenského uplatnění;
- chrání jejich práva a důstojnost
v rámci společnosti.

1 096

22 719

KLIENTŮ A KLIENTEK

33

SETKÁNÍ S KLIENTY

HOSPODAŘILI JSME S ČÁSTKOU

REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

PRO MLADÉ (NZDM):

28 945 144 Kč

PRO RODINY (SAS):

PRO DOSPĚLÉ (TP):

UNICITNÍCH

UNICITNÍCH

402

277

UNICITNÍCH

KLIENTŮ

KLIENTŮ

63

UNICITNÍCH

KLIENTŮ

383
KLIENTŮ

21

UNICITNÍCH

KLIENTŮ

PŘEHLED KONKRÉTNÍCH VÝSLEDKŮ A DAT NAJDETE V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH.
Zobrazení osob probíhá s jejich souhlasem.
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Lidé v IQRS

67 PRACOVNÍKŮ/
63,33 ÚVAZKŮ

Ředitelem/ředitelkou a statutárním zástupcem/zástupkyní byla do 30. 4. 2018
Mgr. Šárka Pólová, od 1. 5. 2018 byl výkonem těchto funkcí pověřen Petr Máčal.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která zasedá minimálně 1× do roka a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících se občanského sdružení jako celku. Kontrolní komise
je kontrolním orgánem, který dohlíží nad hospodařením s majetkem organizace a nakládání
s ﬁnančními prostředky:
Ing. JANA KUBAČKOVÁ BUZINISOVÁ (auditorka, t. č. na rodičovské dovolené, členka spolku, členka Kontrolní komise IQ Roma servisu s mandátem do 29. 5. 2019)

PRACOVNÍCI A ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
K 31. 12. 2018 pracovalo v IQ Roma servisu celkem 67 pracovníků, přepočteno na
63,33 úvazků. Od ledna do října 2018 bylo
podpořeno úřadem práce v rámci veřejně
prospěšných prací 10 úvazků a 1 úvazek jako
společensky účelné pracovní místo.

ČLENOVÉ SPOLKU k 1. 1. 2019

Pozici zástupce ředitelky pro klientské
programy zastával do 30. 4. 2018 Dr. Jiří
Valnoha. Od té doby do konce roku 2018
zůstala tato pozice neobsazena. Zástupce
ředitelky pro projekty a ﬁnance byl do svého nástupu na pozici ředitele 1. 5. 2018 Petr
Máčal. Od té doby do konce roku 2018 zůstala tato pozice neobsazena.

Ing. PETR RAUS (1. místopředseda Rady Církve bratrské, člen spolku, člen Kontrolní komise
IQ Roma servisu s mandátem do 29. 5. 2019)
Mgr. ROZITA MERTOVÁ (umělkyně, členka spolku, členka Kontrolní komise IQ Roma servisu s mandátem do 29. 5. 2019)
HELENA KRIŠTOFOVÁ (referentka sociálního začleňování, Magistrát města Brna, řádná
členka spolku)
Mgr. ONDŘEJ LIŠKA (člen IQ Roma servisu)
MARTINA HORVÁTHOVÁ (vedoucí Kariérového centra, IQ Roma servis, z.s., členka Výboru
pro národnostní menšiny města Brna, řádná členka spolku)
Bc. WAIL KHAZAL (vedoucí mise ČvT v Afghánistánu, řádný člen spolku)
Bc. VERONIKA KANDELOVÁ (metodička, IQ Roma servis, z.s., řádná členka spolku)

ČLENOVÉ SPOLKU (k 31. 12. 2018)
10 ŘÁDNÝCH, 5 ČESTNÝCH

PETR MÁČAL (ředitel, IQ Roma servis, z.s., řádný člen spolku)
Mgr. DALIBOR LEVÍČEK, MBA (místopředseda potravinové banky pro Brno a Jihomoravský
kraj, koordinátor komunitní sociální práce MČ Brno-střed, řádný člen spolku)

STATUTÁR/ŘEDITEL (1)

ČESTNÍ ČLENOVÉ A ČLENKY:
Prof. PhDr. LIBOR MUSIL, CSc. (vysokoškolský učitel a výzkumník, Katedra sociální politiky
a sociální práce FSS MU Brno, člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca,
předseda Vědecké rady MPSV ČR pro sociální práci)

PR + fundraising (1*/1**)
Tým pro kvalitu, evaluaci a spolupráci (4*/3,4**)
Tým terénní sociální práce Brno (8*/8**)

Bc. JANA BALÁŽOVÁ (terénní sociální pracovnice, IQRS)

Tým kariérového centra (3*/3**)
Tým pro rodiny s dětmi Brno (12*/11,05**)

MgA. KAROLÍNA REJLKOVÁ (pedagogická pracovnice, umělkyně a aktivistka)

Tým vzdělávání a profesních ambicí Brno (5*/4,25**)

BOŽENA HORVÁTHOVÁ (předškolní pedagožka)

Tým prevence a rozvoje osobnosti Brno (5*/4,75**)

Mgr. KATARÍNA KLAMKOVÁ (Development Coordinator, Al-Manarah Association)

Tým (komplexních) služeb JMK (6*/5,5**)
Tým (komplexní) pobočky Břeclav (9*/9**)
Tým komunitní práce (4*/4**)
Tým projektů (3*/3**)
Tým ﬁnancí a mezd (4*/3,5**)
Provozní tým (2*/1,875**)
Údaje ke 31. 12. 2018
* Počet pracovníků

** Přepočteno na úvazky

V údajích pro tabulku se počítá jen se zaměstnanci na základě pracovních smluv. Nejsou zde uvedeni DPP ani DPČ.

8

9

DOBROVOLNÍCI

PRAKTIKANTI A STÁŽISTÉ

V roce 2018 se do projektu dobrovolnictví aktivně zapojilo 52 dobrovolníků
(z toho 27 dlouhodobých – fungujících déle
než 6 měsíců), kteří společně odpracovali
766,25 hodin dobrovolnické práce.

IQ Roma servis, z.s. je respektovaná nezisková organizace s dlouholetou tradicí.
Celé týmy i jednotliví pracovníci organizace jsou odbornou veřejností (tuzemskými
i zahraničními subjekty) považováni za experty na mnohá témata v rámci sociálních
služeb a inovací. Proto je IQRS stážisty
i praktikanty často vyhledáván.

Dobrovolnickou činnost jsme realizovali
v těchto oblastech:
– prevence a volný čas – lektorování volnočasových kroužků, podpora při realizaci
preventivních workshopů a dalších aktivit, asistence v NZDM
– školní příprava, osobnostní rozvoj a podpora rodin, individuální doučování, mentoring, předškolní vzdělávání, dobrovolnické čtení
– administrativa a PR
Individuální podporu klientů naplnilo
29 dobrovolníků – jednalo se o aktivity
jako individuální doučování žáků ZŠ a mentoring studentů SŠ.
10 dobrovolníků spolupracovalo v rámci skupinových aktivit. Pracovali s celkem
81 klienty. Dobrovolníci podpořili celkem
19 rodin a 14 komunitních a kulturních
akcí. 5 dobrovolníků podpořilo organizaci
v rámci tvorby či správy webů, korektur,
překladů do Aj, fotograﬁí z akcí atd.

52

DOBROVOLNÍKŮ

766,25

HODIN
DOBROVOLNICKÉ
PRÁCE

Jsme velmi vděčni za mezinárodní spolupráci a ocenění od dobrovolnické organizace AIESEC za zapojení se do programu
The Chance a za možnost spolupracovat se
zahraničními dobrovolníky.

V roce 2018 jsme přijali celkem 21 zahraničních i tuzemských stážistů. Největší
zájem byl o terénní sociální program – stáž
v projektu Rapid Rehousing, kde je možno
dozvědět se více o přístupu Housing First.
Podpořili jsme stážisty z různých organizací např. BMZSKI (maďarská organizace
z Budapeště zabývající se službami pro
lidi bez domova), z Armády spásy Praha,
Člověka v tísni Olomouc a z řad zástupců
měst Jeseník, Benešov a další. Umožnili
jsme také jednu šestiměsíční mezinárodní stáž v rámci programu Erasmus +.
Dále jsme v rámci týmu Jihomoravského
kraje poskytli možnost stáží v dluhovém
poradenství organizaci Centrum inkluze
ve Vítkově.

21

STÁŽISTŮ
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PRAKTIKANTŮ

Na praxi jsme v roce 2018 přijali celkem
10 praktikantů. Vykonávali většinou práci v administrativě, v týmech, které spolupracují s dětmi (Klub a Plácek, Program
pro rodiny) a v rámci komunitních akcí
(např. Beneﬁce Gendalos).

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Uvědomujeme si, že hlavní příčinou vysokého podílu dlouhodobě nezaměstnaných Romů v Brně je fakt, že většina žije
v podmínkách soc. vyloučení. Potýkají se
tak s kumulací bariér pro uplatnění na trhu
práce. Díky projektové podpoře můžeme
s klienty tyto bariéry odstraňovat a nabízet
komplexní řešení.
Proto i nadále podporujeme tréninková
pracovní místa a pracovní stáže. Projekt
Práce je šance nám umožňuje pracovat
na komplexním řešení situace účastníků –
od podpory při odstraňování překážek
v uplatnění na legálním trhu, po zvyšování kompetencí a pracovních zkušeností
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skrze individuální diagnostiku a zacílené
poradenství.
Tréninková pracovní místa rozvíjí u klientů praktickým výcvikem pracovní návyky
a dovednosti tak, aby se zvýšila jejich šance získat a udržet si zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Získávání pracovních
zkušeností formou stáže je speciﬁckou
příležitostí klientů k získání pracovních dovedností a prokazatelné praxe pro zvýšení
jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Díky
této možnosti mají klienti příležitost vyzkoušet si neznámé pracovní pozice a vyjasnit si své kariérní cíle.
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Výhled rozvoje a novinky
v IQRS pro rok 2019
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
PRO RODINY S DĚTMI

Na začátku roku 2019 jsme uspořádali
ZÁVĚREČNOU KONFERENCI PROJEKTU
ZAOSTŘENO NA RODINU v hotelu
Continental v Brně. Pozváni byli jak pracovníci OSPOD a NNO z Jihomoravského
kraje, tak zaměstnanci MPSV, krajského
úřadu, MMB a škol. NA KONFERENCI
PŘIŠLO 60 ÚČASTNÍKŮ.
V projektu Zaostřeno na rodinu jsme
v březnu zároveň vydali DVĚ NOVÉ
METODIKY. První na téma Interaktivní
konference a druhou s názvem Případová,
interaktivní a rodinná konference v praxi.
Na metodikách jsme spolupracovali s několika českými NNO. V elektronické podobě jsou distribuovány do celé ČR a jsou
k dispozici na webu Akademie Diversitas,

Pokračujeme v rozvíjení inovativních
metod práce s rodinou. V roce 2019 jsme
uspořádali další VÍKENDOVÝ POBYT PRO
RODINY S DĚTMI. Celkem se zúčastnilo
8 rodin. Během víkendu rodiny absolvovali
několik školení zaměřených na péči a výchovu dětí, ale získali také inspiraci k aktivnímu trávení volného času s dětmi.

GENDALOS
Pro rok 2019 jsou prioritami Vzdělávacího programu Gendalos ROZVOJ SPOLUPRÁCE S BRNĚNSKÝMI ŠKOLAMI a VLIV
NA POSTOJ VEŘEJNOSTI. Podpora znevýhodněných žáků ze strany učitelů a vedení škol a pozitivní obraz romských studentů ve společnosti má z našeho pohledu
zásadní vliv na zvýšení počtu absolventů středních a vysokých škol mezi Romy,
o což program Gendalos usiluje. Abychom
přispěli k vytváření vhodných podmínek
na školách, budeme v roce 2019 realizovat informační lekce na základních školách
s vyšším podílem znevýhodněných žáků.
Tato aktivita má pomoci žákům posledních
ročníků s výběrem střední školy a usnadnit
jim vstup do nové životní etapy. Nově nabízíme zástupcům škol společná setkání, na
kterých budeme sdílet dobrou praxi a budeme vymýšlet podpůrná opatření školám
přímo na míru.

ZAOSTŘENO NA RODINU
A AKADEMIE DIVERSITAS

Směrem k veřejnosti pak chceme promlouvat především prostřednictvím příběhů studentů podpořených Vzdělávacím
programem Gendalos. V obecné rovině se
chceme zaměřovat na problematiku segregovaného vzdělávání a státních maturit. Obojí hraje v cestě našich studentů za
vzděláním zásadní roli v podobě překážky
přirovnatelné k Taxisově příkopu. Těšit se
můžete na články, statementy a menší kampaň na sociálních sítích a webu. Věříme,
že názory a postoje jsou nejvíce utvářeny
osobní zkušeností, proto v průběhu celého roku zapojujeme studenty programu
Gendalos do veřejných událostí v oblasti
kultury a občanského života, které vrcholí
beneﬁčním koncertem na podporu romských studentů. Naši studenti působí také
jako dobrovolníci, a to i v zahraničí.

I po skončení projektu plánujeme pokračovat v propagaci a podpoře metod případové, interaktivní a rodinné konference.
Napsali jsme velký navazující projekt, který
(pokud bude schválen) zahájíme ve druhé
polovině roku. AKADEMIE DIVERSITAS
bude nadále nabízet možnost zaplatit si
realizaci těchto metod komerčně. Zároveň
v rámci AD plánujeme nový akreditovaný
kurz, právě na téma případové a interaktivní konference.
Akademie Diversitas bude i nadále pokračovat v úspěšných workshopech u kávy
NEZISCAFFÉ.

PROJEKTY
V roce 2019 bude projektový tým spravovat 8 vlastních a 2 partnerské evropské
projekty.
Tematicky jde jak o PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA KLIENTY (stabilizace ohrožených
rodin, udržení bydlení, podpora komunitní
práce nebo např. vedení kariérového centra v Brně a dluhové poradny v Břeclavi)
tak i PROJEKTY SOUSTŘEDĚNÉ NA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY organizace ve smyslu
rozvoje kvality sociální práce a budování
kapacit.
Mezi nově realizované záměry patří tvorba romského muzikálu a projekt k oživení kulturního programu v parku Tišnovka
v Brně-Husovicích.
V rámci nízkoprahového zařízení podpoří
projekt Roma Gym rozvoj komunitní posilovny a projekt Udělejme hezčí plácek rozvoj hřiště na Svitavském nábřeží.
Pro mladistvé jsou díky projektu
Promluvy proti utrpení připravovány
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v tištěné podobě pak v sídle IQ Roma servisu, z.s.

besedy s pamětníky a výjezdy do míst spojených s tématem holokaustu.
I v tomto roce budeme pokračovat v projektu, který rozvíjí dobrovolnickou základnu organizace.
Nadále budeme realizovat komunitní
práci ve Vyškově a Břeclavi v rámci projektu O krok dál.
Program Gendalos zaměřuje své síly na
podporu studentů v průběhu jejich studia
a rozvoj jejich klíčových kompetencí díky
projektu Mám na to III.
Všechny aktuální projekty jsou k nahlédnutí na stránkách organizace v sekci
Projekty.
Kromě projektového managementu se
podpůrný projektový tým organizace soustředí i na tvorbu řetězců dopadu, kde aktuálně rozpracovávají strategické priority
organizace a pracuje i na zavádění metod
systematického sledování a vyhodnocování dopadu realizovaných aktivit.
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Vytváříme prostor
pro účast Romů
na zlepšování svého
postavení, šíření svých
dovedností a kultury.
Rozvíjíme příležitosti pro
setkávání Romů a neromů

14

V rámci komunitní práce a komunitního
organizování v IQ Roma servisu se snažíme o NEFORMÁLNÍ KONTAKTOVÁNÍ,
NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ, PROPOJOVÁNÍ
AKTIVNÍCH ROMŮ A VYTVÁŘENÍ PROSTORU PRO JEJICH VLASTNÍ UPLATNĚNÍ. Komunitní organizování prostupuje
napříč všemi našimi programy a pobočkami
v Brně, Vyškově a Břeclavi. Nepostradatelnou součástí komunitního organizování je
zapojení Romů, jejich odhodlání, aktivita,
angažovanost a motivace, energie a důvěra, že můžeme společně věci měnit.

3

LOKALITY KOMUNITNÍ PRÁCE
(Brno, Břeclav a Vyškov)

Vznikají samostatné
skupiny proaktivních
a angažovaných
romských občanů Brna
a JMK. Podporujeme
účast ve volbách
do zastupitelských
orgánů ČR
BRNO
Na podnět komunity jsme dne 3. října
uspořádali INFORMAČNÍ KONFERENCI,
která byla zaměřena na VÝZNAM KOMUNÁLNÍCH VOLEB a praktický nácvik
způsobu hlasování. Během konference
vystoupila bývalá členka volební komise,

MIN.

3

OBČANÉ ZA BRNO
MIN.
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V rámci víkendovky pro rodiče s dětmi proběhl 28. 7. 2018 WORKSHOP NA
TÉMA OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST
ZAMĚŘENÁ NA VOLBY. Účastníkům byl
vysvětlen systém hlasování v komunálních
volbách. Kromě toho komunitní pracovnice

informovala komunitu na společných
schůzkách o významu účasti ve volbách
a o systému hlasování v komunálních volbách. V rámci zviditelňování tématu vytvořila komunitní pracovnice propagační
materiály upozorňující na volby, které byly
vyvěšeny v lokalitě.

Zmocňujeme romské ženy a jejich vůli
udělat něco pro své děti z vlastních zdrojů.
Podporujeme nezávislou skupinu
romských žen DŽA ANDRE LAČHI ŠKOLA,
jež usiluje o lepší budoucnost svých dětí.

OBČANŮ ZA JMK

která přiblížila práci volební komise. Další
host informoval účastníky o systému hlasování v komunálních volbách. Účastníci si
poté mohli volbu prakticky vyzkoušet. Pro
zachování neutrality se konference nezúčastnil žádný z politických kandidátů a tématem nebyla ani programová prohlášení
politických stran.
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BŘECLAV

S podporou naší romské asistentky se
v průběhu roku scházela skupina 4 až 7 matek (s občasným zapojením otců), která diskutovala témata týkající se výchovy dětí
a vzdělávání. Jde o rodiče (a jednu babičku) dětí, které docházejí do předškolního
klubu. Schůzek se účastní zejména ženy,
protože je téma více zajímá a jsou to často
právě ony, které v rodině řeší otázky týkající se vzdělávání svých dětí. Na schůzkách
jsme se konkrétně bavili o zápisech do mateřských a základních škol, o právech a povinnostech rodičů ve vzdělávacím systému,
ale i o tradicích a zvycích nebo zdravých
svačinách.
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Podporujeme mladé Romky a Romy
v zájmu o svoje postavení, budoucnost
a společenské dění.
Vytváříme prostor pro růst
mladých komunitních leaderů
V roce 2018 jsme se intenzivně zaměřovali na VYBUDOVÁNÍ KOMUNITNÍHO
CENTRA A PODPORU KOMUNITNÍCH
LÍDRŮ, kteří by v centru organizovali
akce pro komunitu nebo realizovali společensky prospěšné aktivity. Podařilo se
nám podnítit Romy k aktivitě a uspořádat několik akcí, do jejichž organizace se

komunita zapojila. V říjnu jsme se přestěhovali do nových prostor komunitního
centra na Bratislavskou ulici č. 7. Plánování
ﬁnální podoby prostor, úpravy a zajišťování vybavení, plánování aktivit a vytváření vizuálu, včetně jména našeho centra
SAVORE DŽENE probíhalo již od začátku
ve spolupráci s komunitou.

Pojďte s námi měnit svět v lepší místo.
Postavte se za sebe a místo, kde žijete.
Společně dosáhneme změny a přispějeme
k naší vizi světa, kde mají Romové své
důstojné místo ve společnosti.

Týden romské kultury a MDR je
pravidelnou každoroční součástí
kulturního dění v Brně i Břeclavi
V dubnu v Brně probíhal TÝDEN
ROMSKÉ KULTURY, v rámci kterého jsme
oslavili i MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ.
Význam tohoto dne uznala i Rada města
Brna, která na základě žádosti IQ Roma
servisu POPRVÉ VYVĚSILA NA NOVÉ
RADNICI 8. 4. 2018 ROMSKOU VLAJKU.
To považujeme za velký úspěch, za který
jsme vděčni. Týden romské kultury opět
probíhal pod záštitou primátora města
Brna, Ing. Petra Vokřála, který se současně
účastnil slavnostního ukončení oslav.
Snažíme se, aby oslavy Týdne reagovaly na aktuální dění. V rámci slavnostního
večera k ukončení oslav se tedy předávala

OCENĚNÍ ZA VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ
POČINY V OBLASTI ROMSKÉ KULTURY
za uplynulý rok. Hlavní ocenění za celoživotní přínos a boj za lepší postavení Romů
ve společnosti získal Ing. Karel Holomek.
Ocenění získali také aktivisté, kteří minulý
rok usilovali o to, aby jeden z brněnských
parků nesl jméno známého romského hudebníka. V neposlední řadě byli oceněni
primátor města Brna Ing. Petr Vokřál a starosta městské části Brno-střed Bc. Martin
Landa, za svou aktivní podporu romské
kultury (právě oni významně přispěli k vyvěšení romské vlajky v rámci oslav a k přejmenování brněnského parku).

Realizace Týdne romské kultury na podporu oslav MDR se ukazuje
jako velmi přínosná. Daří se nám díky ní navazovat zajímavá
partnerství s organizacemi i jednotlivci. Vymýšlíme pestrou škálu
aktivit pro různé skupiny návštěvníků, čímž vytváříme prostor
pro přirozenou diskuzi a propojujeme kultury.
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Podporujeme a zviditelňujeme
samostatnou romskou hudební tvorbu
a spolupráci romských i neromských
muzikantů a umělců v Amaro Records

12

ROMSKÝCH
HUDEBNÍCH TĚLES

20

ROMSKÝCH
HUDEBNÍKŮ

NAHRÁVACÍCH HODIN

20

44

3

SKLADEB

KULTURNÍCH
A KOMUNITNÍCH AKCÍ

V roce 2018 bylo podpořeno celkem
12 romských hudebních těles a více než
20 romských hudebníků z dobrovolnického programu AMARO
RECORDS. Ti ve studiu strávili
celkem 261,5 natáčecích hodin
a přispěli k tvorbě asi 20 skladeb.
V rámci dobrovolnického programu natáčeli také neromští muzikanti celkem 21,5 hodiny v rámci
4 hudebních projektů a vytvořili
7 skladeb.
Cílem podniku Amaro Records
je vytvořit místo, kde lze propojovat romskou komunitu s majoritou
a dalšími komunitami v Brně. Proto jsme
uspořádali za rok 2018 celkem 44 kulturních
a komunitních eventů. Proběhlo například

261,5

v Brně s romskou mládeží, jehož účelem
bylo síťování, propojování a sdílení zkušeností. V neposlední řadě jsme uspořádali 2 SOUTĚŽE AMARO STAR, zaměřené
na (nejen) romskou mládež a na dospělé.
Dohromady se těchto akcí zúčastnilo více
než 500 posluchačů/účastníků.

PODPOŘTE AMARO RECORDS.
Díky vaší podpoře pomůžeme
splnit sny dalším nadaným
hudebníkům.
Číslo účtu: 2901088440/2010
DĚKUJEME.

500

www.amarorecords.cz
www.facebok.com/
amarorecordsbrno

POSLUCHAČŮ/
ÚČASTNÍKŮ

NEZISCAFFÉ

6 jam sessionů zaměřených na styly latino
a acoustic gypsy jazz, 9 koncertů podporujících jak romské umělce, tak
umělce z majority, 18 workshopů zaměřených na romské písně, hru na ukulele, gypsy jazzové
workshopy a workshopy na tradiční romské tance (se zaměřením
na rozvoj kompetencí romských
lektorů z komunity – 4 lektoři).
V Amaro Records se také pořádaly 3 NEZISCAFFÉ – přednášky
a workshopy u kávy, 3 promítání ﬁlmů v rámci projektu Jeden
svět, 1 ROMSKÁ TALK SHOW
S ALICOU (Herákovou), dále Setkání
romských studentů v Brně a také setkání pedagogů a lektorů spolupracujících
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Podporujeme veřejně-prospěšné,
společenské a kulturní akce
a projekty realizované samostatně
romskou komunitou v Brně,
Břeclavi, Vyškově a dalších obcích
VYŠKOV
Ve Vyškově se opět pravidelně scházela
skupina při KORÁLKOVÁNÍ. Uskutečnilo
se celkem 33 setkání, kterých se zúčastnilo dohromady 22 osob starších 15 let
a 28 dětí. Z toho se 12 dospělých a 18 dětí
zúčastnilo aktivity více než jedenkrát.
Dobu korálkování chápou ženy a děti, které je navštěvují, jako čas pro sebe. Někdy
jsme se tedy místo korálkování věnovali jiným aktivitám, například úpravě prostoru,
kreativním dílnám či Mikulášské besídce.
Hledali jsme příležitosti k prodeji vytvořených šperků a využili jsme tak třeba možnosti zapojení se do projektu OBCHŮDKY
ALBERT. Cílem bylo vytvořit na schůzkách
co nejvíce zboží vhodného k prodeji a zapojit do dlouhodobé aktivity děti (s apelem na to, že nestačí jen se někam postavit a prodávat, je také potřeba mít dobře
zpracované šperky, na kterých je vidět
strávený čas a práce). V průběhu druhé poloviny roku jsme tedy vyráběli šperky cíleně pro prodej a velmi výrazně zapojovali
děti. Vyráběli jsme i potiskované plátěné
tašky, a to na přímo zaměřených workshopech, které se konaly 4. 10. (účast 12 osob)
a 13. 12. (účast 16 osob). Prodej se uskutečnil 14. 12. ve Vyškově a 15. 12. v Brně
a skupina ho hodnotila jako úspěšný.
Se skupinou korálkování jsme také vyrazili na VÝJEZD DO PRUDKÉ. Výjezdu se zúčastnily 4 pravidelné návštěvnice skupiny
a 9 dětí, které s nimi na korálkování chodí.

33

SETKÁNÍ KORÁLKOVÁNÍ

84

ÚČASTNÍKŮ AKCE
SPOLEČNĚ NA FOTBAL

Doprovázely je tři pracovnice a jeden dobrovolník. Akce byla kromě korálkování
zaměřena také na informace o povinném
předškolním vzdělávání. V rámci výjezdu
proběhl 26. 4. WORKSHOP K TÉMATU
VZDĚLÁVÁNÍ. Pro spoustu dětí představoval výjezd jejich první krátkodobou
dovolenou. Odpočívaly i matky, které
nemusely vařit a zabývat se běžnou činností kolem domácnosti. Při rozhovorech
o povinném předškolním vzdělávání se
objevily další skutečnosti – žádná z matek
neměla jinou představu o vyšším vzdělání
pro své děti, než je vyučení. Další vzdělávání je pro matky velmi abstraktní a s dětmi se tedy mluví tak, jako by vyučení byla
jejich jediná budoucí možnost. S těmito skutečnostmi budeme dále pracovat.
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Celkově byl však výjezd účastníků hodnocen s nadšením – děti i matky začaly mluvit o tom, jak by si mohly vydělat na takovou týdenní dovolenou, kterou by zde
mohli strávit všichni společně.
18. 8. proběhla akce SPOLEČNĚ NA
FOTBAL. Do aktivity zapojil komunitní
pracovník co nejvíce místních mužů, kteří se zajímají o sport. Přihlásily se týmy
z Vyškova a Brna, celkově se účastnilo
84 osob. Akce byla velmi úspěšná. Jeden
muž z komunity samostatně se Správou
hřiště vyjednal pronájem hřiště a příští
ročník akce chce tento muž zorganizovat
už celý sám (kromě ﬁnančního zajištění,
které ovšem není v jeho moci).
Zorganizovali jsme několik SETKÁNÍ
NÁJEMNÍKŮ Z ULICE ALBRECHTOVA

A Z ULICE PIVOVARSKÁ, kde nájemníci
diskutovali problémy, které chtějí v sousedství řešit. Jedná se např. o problémy
s úklidovou službou, či některé stavební
nedodělky. Obyvatelé na ulici Albrechtova
také sami iniciovali úklid za svým domem,
kterého se zúčastnili se svými dětmi.
V průběhu roku proběhlo NĚKOLIK
AKCÍ PRO DĚTI, například dětská diskotéka, workshop výroby adventních věnců
a hry pro děti, kde jednotlivá stanoviště
obsluhovali obyvatelé lokality. Na závěr
roku jsme ve spolupráci s komunitním
týmem uspořádali mikulášskou besídku.
V komunitě si sami rozdělili role Mikuláše,
čerta a anděla a v rámci projektu Krabice
od bot dostaly děti žijící v prostředí ohroženém sociálním vyloučením dárky.

BŘECLAV
Ani naše břeclavská pobočka tento
rok nezahálela a naši pracovníci pomáhali komunitě zorganizovat velké množství akcí. NÁJEMNÍCI SE NAPŘÍKLAD
SETKALI S NOVÝMI PRACOVNÍKY
MAJETKOVÉHO ODBORU
(domovníky – preventisty), kteří je seznámili
s plány na revitalizaci lokality. V dubnu jsme STUŽKAMI OZDOBILI STROM
DOBRÝCH SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ,
který byl vysazen u hřiště před základní školou na Valtické. Každý čtvrtrok

90

OSOB navštívilo výstavu
BŘECLAVŠTÍ ROMOVÉ
VČERA A DNES

160

OSOB se účastnilo
FOTBALOVÉHO TURNAJE

84

OSOB se s námi
ROZLOUČILO S PRÁZDNINAMI

44

OSOB se přišlo podívat na
MIKULÁŠSKOU MERENDU
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jsme také pořádali KOMUNITNÍ ÚKLIDY
LOKALITY, kterých se vždy účastnilo
10–20 členů komunity. Komunitní úklidy
byly plánovány s ohledem na konkrétní
potřeby komunity i majetkového odboru. Díky práci domovníků, kteří dohlíží
na bezproblémový chod bytů a komunikaci s nájemníky, jsme se s komunitou zaměřili na úpravu prostoru vnitřního dvora
a úklid sklepů.
Díky zapůjčení fotograﬁí z rodinných
alb romských rodin žijících v Břeclavi jsme
v rámci Mezinárodního dne Romů uspořádali výstavu fotograﬁí BŘECLAVŠTÍ
ROMOVÉ VČERA A DNES. Součástí výstavy byla i část putovní výstavy Historie
Romů, kterou nám bezplatně zapůjčilo
Muzeum romské kultury v Brně. Výstavu
doprovázely programy pro děti, rodiny si
mohly udělat společné fotograﬁe v našem
fotokoutku nebo se zúčastnit soutěže
v pojídání jednoho z tradičních romských
jídel, které připravily romské ženy z komunity – Me som pišot. Vystoupil také taneční a divadelní kroužek. Výstavy se účastnili jak klienti IQ Roma servisu, tak i Romové
z jiných lokalit a členové majority, kteří se
přišli podívat na výstavu a kulturní program. Celkem akci navštívilo 90 osob.
Také o prázdninách jsme měli spoustu
práce. Komunita navrhla a s naší podporou
zorganizovala PŘÁTELSKÝ FOTBALOVÝ
TURNAJ na začátku července. Ačkoliv
bylo opravdu horko, na akci přišly celé
rodiny i s dětmi. Potkaly se s příbuznými
a fandily týmům. Setkali se tu lidé z komunity napříč lokalitami, i z jiných měst,
i z nedalekého Slovenska. V jednom
z fotbalových týmů byli i hráči z USA,
kteří hostovali u přátel z Apoštolské
církve. Dohromady se turnaje účastnilo
160 osob. Rodičům jsme o prázdninách
chtěli umožnit strávit s dětmi společný
čas, a tak jsme na konci července uspořádali VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ PRO RODIČE
S DĚTMI. Rodiče se v rámci víkendu také
účastnili 4 workshopů (na téma bydlení
a komunitní práce, vzdělávání, diskriminace a občanská angažovanost zaměřená
na volby), které vedli zkušení lektoři.
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30. 8. jsme zorganizovali rozloučení
s prázdninami KAMAS FEDR DŽIVIPEN –
Chceme lepší život, kterého se zúčastnilo 84 osob. Akce se konala ve veřejném
prostoru na Cyklosféře pod zámkem.
Břeclavská komunita se tu sešla, aby společně pomáhala dětem plnit stanovené
úkoly. Dobrovolníci na jednotlivých stanovištích s dětmi diskutovali o důležitosti
vzdělávání.
Maminky z komunity, které navštěvují
některé kroužky, přišly s nápadem splnit
svým holčičkám sen stát se na chvíli princeznami. V říjnu jsme tedy pomohli zorganizovat MISS ROMSKÉ POUPÁTKO.
Maminky se zapojily do přípravy a výzdoby, vyráběly také korunky z korálků.
Na akci se nám podařilo získat věcné dary
a květiny pro malé “Missky”. V porotě zasedli členové komunity i pracovníci IQRS.
Všechny děti, které se akce zúčastnily, pak
dostaly sladkosti od Diakonie AC a pizzu,
kterou přivezl účastník akce z Hodonína.
V průběhu roku proběhly tři výjezdní
akce. S lidmi z komunity jsme se ÚČASTNILI
PIETNÍHO AKTU V LETECH U PÍSKU
a VYJELI JSME S NIMI DO OSVĚTIMI.
Romové často slýchají o zločinech, které
byly páchány na Romech během 2. světové války, proto se chtěli dozvědět, jak to
skutečně bylo s holokaustem Romů. Chtěli
mluvit o hrůzách, které byly páchány na lidech a které by se nikdy neměly opakovat.
Někteří z účastníků chtěli Osvětim navštívit i proto, že o hrůzných činech slyšely od
svých rodinných příslušníků. V říjnu JSME

PAK NAVŠTÍVILI VÝSTAVU 100 LET
ROMOVÉ V ČESKOSLOVENSKU, kde
jsme si vyslechli odborný výklad novodobé historie Romů.
Na začátku prosince se konala
MIKULÁŠSKÁ MERENDA – komunitní
akce na podporu soudržnosti a rozvíjení
pozitivních vztahů vně i uvnitř komunity.
Zapojili se všichni domovníci a rodiče dětí
z lokality, kteří pomáhali vyrábět ozdoby
a následně zdobit vánoční stromek. Akce
se účastnilo 44 osob. Rodiče dětem připravili mikulášské balíčky, které jim pak
v převlečení za Mikuláše, čerta a anděla
rozdali. ROZSVÍCENÝ STROMEK OŽIVIL
LOKALITU a my věříme, že jsme začali
novou tradici. Nápad s vánočním stromkem se líbil a pracovníci majetkového odboru nám přislíbili v příštím roce vánoční
strom vysadit. Každé dítě z lokality bez
rozdílu barvy pleti dostalo pod stromek
dárek v rámci projektu Krabice od bot,
které jsme dostali od spolupracujících
organizací.
Na závěr roku se děti rozhodly rozdávat
radost a připravily si TANEČNÍ A PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ PRO OBYVATELE DOMOVA PRO SENIORY, kterým také předaly vyrobená vánoční přáníčka.
V průběhu celého roku jsme spolu s komunitou organizovali pravidelné aktivity.
Probíhalo setkávání u korálkování, scházel
se TANEČNÍ KROUŽEK BARE ČAVORE,
CIKNE ČAVORE A DIVADELNÍ KROUŽEK
ROMANO EXPRES.
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Oddělujeme zmocňování a komunitní
práci od služeb – vznikl samostatný
program/tým pro komunitní práci
s jiným přístupem (JICC, Miniactive,
Community organising, Salinsky, ad.).
KOMUNITNÍ CENTRUM

V IQ Roma servisu jsme se kromě svého několikaletého působení v sociálních
službách vždy snažili zdůrazňovat potenciál romské komunity a posilovat tak její
společenskou angažovanost a participaci.
Vzhledem k tomu, že systém poskytování
sociálních služeb není nastaven na kolektivní řešení, založili jsme samostatné komunitní centrum SAVORE DŽENE, které svou
činností podporuje společensky prospěšné aktivity Romů a rozličných zájmových
skupin.
V srpnu jsme s romskou komunitou
VYROBILI A POLOŽILI PIETNÍ VĚNCE
K PAMÁTNÍKU OBĚTEM HOLOCAUSTU
V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU A V OSVĚTIMI. Romské maminky se zapojily do
aktivit na podporu kvalitního vzdělávání
svých dětí. Vyráběli jsme také ADVENTNÍ
VĚNCE PRO DĚTSKÝ DOMOV DAGMAR
A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
na ulici Rotalova. Komunita se sama aktivizovala a účastnila se protestů proti násilí
na Ukrajině či v Itálii.

Ke konci roku 2018 jsme s aktivním zapojením Romů z komunity ROZSVÍTILI
VÁNOČNÍ STROM NA BRATISLAVKÉ
ULICI a pomohli tak přinést vánoční atmosféru do sociálně vyloučené lokality.
Otevřeli jsme jednání se starostou městské části Brno-sever o možnosti rozvěšení
a rozsvícení vánoční výzdoby ve zmiňované lokalitě. Se starostou také jednáme
o možnostech zatraktivnění a o větším
otevření parku Tišnovka a o dalších aktivitách, které souvisejí s rozvojem lokality
ulice Bratislavské, Vranovské, Cejlu a okolí.

ROMA GYM, Bratislavská 62
Otevřena pro dospělé a mládež
od 15 let.
Pondělí: 14:00 - 20:00
Úterý: 14:00 - 20:00
Středa: 10:00 - 16:30
Čtvrtek: 14:00 - 20:00
Pátek: 14:00 - 20:00
Provozním posilovny je Jozef Čonka,
koordinuje David Šarišský.

1 310

FOND AVEN AMENCA
Na podporu komunitního organizování
jsme v roce 2017 vytvořili KOMUNITNÍ
FOND AVEN AMENCA. Z fondu ﬁnančně
podporujeme realizaci rozličných nápadů
komunity na pořádání jednorázových komunitních aktivit a dlouhodobější činnosti.
Hlavním požadavkem ke schválení podpory
je naplňování vize a poslání IQ Roma servisu v místě, kde IQ Roma servis působí,
a dále předchozí zapojení se do komunitních a jiných aktivit organizace.
V roce 2018 jsme prostřednictvím fondu
Aven Amenca podpořili brněnské sportovní
uskupení, které se celoročně věnuje futsalu
(malé kopané). Podpořenou aktivitou byla
liga futsalu, v rámci níž dostali podporovaní
příspěvek na úhradu startovného.

NÁVŠTĚV ROMA GYM

7 500 Kč

CELKOVÁ VÝŠE PODPORY
Z FONDU AVEN AMENCA

KOMUNITNÍ POSILOVNA
ROMA GYM

Posilovna pod záštitou IQ Roma servisu funguje již druhým rokem a je o ni čím
dál tím větší zájem. Každý den posilovnu
navštíví v průměru 10 lidí z různých věkových skupin. Jde o KOMUNITNÍ FITNESS
CENTRUM, kde si lidé navzájem radí a pomáhají ve cvičení. V tomto roce jsme měli
možnost nakoupit dva nové posilovací
stroje.
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Plácek je aktivním komunitním
a multikulturním místem, které
se rozvíjí a postupně proměňuje

Na Plácku jsme v roce 2018 realizovali několik volnočasových, sportovních
i komunitních akcí. Pořádali jsme akce
zaměřené na propojování majority s minoritou, pro budování pozitivních zkušeností a pro odbourávání stereotypních
představ na obou stranách. Na Plácku
jsme vytvořili BEZPEČNÝ PROSTOR,
KDE SE MŮŽEME SPOLEČNĚ SCHÁZET
A SPOLUPRACOVAT, NAVAZOVAT NOVÁ
PŘÁTELSTVÍ A VYTVÁŘET POZITIVNÍ
ZÁŽITKY.
Během roku se do činností Plácku zapojili
pracovníci na pozici veřejně prospěšných
prací, nezletilí ve výkonu společensky prospěšných činností, dobrovolníci a praktikanti z řad romských středoškoláků. Klienti
aktivně pomáhali s realizací různých aktivit,
19 klientů se zúčastnilo akce zkrášlování
společného prostoru. Díky dobrovolnické
pomoci jsme pro naše klienty mohli organizovat pravidelné letní fotbalové tréninky.

134

KLIENTŮ NZDM NAVŠTÍVILO
PLÁCEK
2 PRACOVNÍCI NA POZICI
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
PRACÍ
4 NEZLETILÍ V RÁMCI
VÝKONU SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ
5 DOBROVOLNÍKŮ
3 PRAKTIKANTI

KOMUNITNÍ AKCE:
31. 8. 2018 Mulačák na Plácku (62 účastníků)
MULTIKULTURNÍ AKCE:
18. 8. 2018 Festival Překročme řeku (7 účastníků)
31.5.2018 Minifestiválek (200 účastníků)
ÚKLIDOVÉ AKCE:
6. 4. 2018 Ukliďme Plácek (19 účastníků)
Celoprázdninová hra “Komu se nelení, tomu se zelení!", díky které se klienti každý den
na Plácku starali o jeho čistotu (74 účastníků)
SPORTOVNÍ AKTIVITY:
22.–23. 5.2018 Fotbalový turnaj (135 účastníků)
28. 8. 2018 Fotbalový turnaj (62 účastníků)
30. 4. 2018 Turnaj je vybíjené (59 účastníků)
KROUŽKY:
Fotbalový, cirkusový, Feuersteinovo instrumentální obohacování
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80 %

STUDENTŮ POSTUPUJE
DO DALŠÍCH ROČNÍKŮ

Naší vizí je svět, kde mladí lidé z romské komunity mají
stejnou dostupnost vzdělání a pracovního uplatnění jako
majorita, mají přesah do své komunity, vyrostou z nich
sebevědomí lidé, kteří vědí, co chtějí a co pro to musí udělat.

Ve Vzdělávacím programu Gendalos (v překladu zrcadlo) PODPORUJEME MLADOU
ROMSKOU GENERACI V CESTĚ ZA VZDĚLÁVACÍMI A PROFESNÍMI ÚSPĚCHY.
Orientujeme se na podporu mladých motivovaných studentů, kterým v cestě za úspěchem
často stojí kromě ﬁnančních potíží také složité rodinné zázemí a nevyhovující podmínky
ke studiu. Studentům nabízíme komplexní podporu při studiu spočívající zejména v individuálním poradenství, doučování na přijímací zkoušky či předměty ve škole a v pravidelných
motivačních setkáních s jejich studujícími vrstevníky. SPOLEČNĚ HLEDÁME CESTU, JAK
DANÉMU STUDENTOVI POMOCI CO NEJLÉPE PŘEKONAT ÚSKALÍ STUDIA A ROZVÍJET
SVŮJ POTENCIÁL.
Naši misi se nám daří plnit: studenti zapojení v programu nastupují na střední školy a úspěšně je studují. Tím přispíváme k podpoře generace mladých Romů, kteří budou mít ve společnosti své místo a důstojnou roli. Do dalších ročníků prochází dlouhodobě přes 80 % studentů
zapojených v našem programu. Podpora studentů zdaleka nekončí jen pomocí při studiu:
studenti pomáhají v naší organizaci jako dobrovolníci, získávají zde první pracovní zkušenosti
a cestují po České republice i do zahraničí.
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Podporujeme desegregaci ve vzdělávání.
Všem klientům s dětmi od 5 let
pomáháme zajišťovat vstup
do inkluzivní MŠ
VŠECHNY DĚTI V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VĚKU, S JEJICHŽ RODINAMI
JSME LETOS SPOLUPRACOVALI, SE PODAŘILO ZAPSAT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
S 1 dítětem pracujeme v rámci individuálního plánu, protože nemá lékařem doporučený pobyt v MŠ.

PŘÍBĚH KLIENTKY
Tříletá Vendulka k nám nastoupila
v lednu 2018. V té době bydlela se svou
babičkou na ubytovně v malém pokoji.
Náročné a stresující prostředí se projevovalo mimo jiné i tím, že Vendulka neuměla
pořádně mluvit, komunikovala pouze ve
slabikách. Obtíže v komunikaci se odrážely v chování Vendulky – vztekala se, křičela. V předškolním klubu si rychle zvykla,
začala docházet na logopedii. Babička
docházela s Vendulkou pravidelně každý
den a Vendulka se proto rychle zlepšovala. Nejvíce však rodině pomohlo přestěhování z ubytovny do sociálního bytu.
Vendulka přicházela vyspaná, zlepšila se
jí pozornost a proběhl další velký pokrok
v řeči, začala tvořit několikaslovné věty.
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Máme společné programy a projekty
se školkami, školami a dalšími subjekty
pro prosperování romských dětí.
Pomáháme romským dětem uvědomit
si, že v tom nejsou sami.
SPOLUPRACUJEME SE 4 MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI

KOMUNIKOVALI JSME S 28 UČITELI

OSLOVILI JSME 64 ŽÁKŮ V PROJEKTU NEJSI V TOM SÁM

4 VRSTEVNICKÁ SETKÁNÍ

Jako partneři projektu města Brna
ROVNÝ PŘÍSTUP spolupracujeme se
4 mateřskými školami (MŠ Na Osadě,
MŠ Bieblova, MŠ Elišky Krásnohorské
a MŠ Nám. SNP 25a). V rámci této spolupráce máme možnost s dětmi z našeho
předškolního klubu zažít mnoho aktivit
v běžné mateřské škole a dětem tak přiblížit, jak to ve školkách vypadá.
GENDALOS DO SPOLUPRÁCE S MOTIVOVANÝMI ROMSKÝMI STUDENTY
VTAHUJE TAKÉ ŘADU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. V loňském roce
jsme komunikovali s celkem 28 učiteli,
kteří nám pomáhali studenty podpořit
ve studiu – ať už sdílením informací o studiu daného žáka, podporou při nástupu
a adaptaci v nové škole nebo třeba spoluprací při žádání o stipendium.

Mimo individuální spolupráci s pedagogy
NABÍZÍME TAKÉ LEKCE KARIÉROVÉHO
PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, kteří se chystají na střední školu. Tyto lekce proběhly
v rámci projektu Gendalos – NEJSI V TOM
SÁM na 3 základních školách: ZŠ Merhautova, ZŠ Křenová a ZŠ nám. 28. října.
Na těchto školách jsme zorganizovali celkem 6 dvouhodinových bloků o Vzdělávacím programu Gendalos. Na školách jsme
oslovili celkem 64 žáků, kterým jsme pomáhali objasnit jejich vzdělávací cíle, zorientovat se v podávání přihlášek na střední
školu či zamyslet se nad tím, jaké má člověk možnosti a kariérní perspektivu, pokud dokončí pouze základní vzdělání.
Velkou oporu při práci s romskými
středoškoláky máme také v řadě dalších
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organizací. S kolegy z Muzea romské kultury a z organizace DROM například ORGANIZUJEME ČTVRTLETNÍ SETKÁNÍ
ROMSKÝCH STUDENTŮ. Cílem setkávání
je propojení žáků/studentů s prostředím,
kde je vzdělání důležitou hodnotou. Studenti tak získávají informace o různých
možnostech, jak se mohou dále studijně
i osobnostně rozvíjet. Pravidelná neformální setkávání umožňují zapojeným studentům navázat přátelské vztahy s dalšími
žáky/studenty, což zvyšuje jejich motivaci
dále studovat. Celkově jsme uspořádali
4 vrstevnická setkání zaměřená na vzájemné poznávání a setkání s inspirujícími osobnostmi (např. novinářka Fatima Rahimi).
Vrstevnických setkání se zúčastnilo celkem
50 studentů. ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDEK POVAŽUJEME UTUŽENÍ VZTAHŮ
MEZI STUDENTY A POSÍLENÍ JEJICH VĚDOMÍ TOHO, ŽE NA STUDIUM NEJSOU
SAMI.

V průběhu celého školního roku JSME
STUDENTY MOTIVOVALI K CESTOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍCH PROJEKTECH PRO MLÁDEŽ. Pravidelně jsme
pořádali motivační setkání, kde se studenti
mohli potkat se zajímavými hosty, poznat
odlišné kultury, ochutnat cizokrajná jídla
a zdokonalit se v cizím jazyce.
V individuální práci se zájemci o účast
na mobilitách jsme poskytovali především
konzultace a informace o dostupných projektech partnerských organizací. Pořádali
jsme setkání se zástupci partnerských organizací, poskytovali ﬁnanční podporu na
zajištění nákladů a v jednom případě jsme
také zajistili doprovod na cestě do zahraničí. Během projektu jsme intenzivně spolupracovali s partnerskými organizacemi
SVČ Lužánky a s INEX-SDA.

“Chci se dál účastnit akcí ve vašem programu. Tady jsem poprvé
potkal jiné romské studenty, předtím jsem žádné neznal.”
student 1. ročníku SZŠ
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Podporujeme prospěch a udržitelnost
romských dětí na ZŠ a jejich přechod
a udržení se na SŠ.
Zvyšujeme počet romských
VOŠ/VŠ studentů v ČR!
Práci se studenty ve Vzdělávacím programu Gendalos každoročně vyhodnocujeme.
Ve školním roce 2017/2018 jsme spočítali, že:

JSME SPOLUPRACOVALI S CELKEM 68 STUDENTY

PŘÍBĚH KLIENTKY
Kristýnka je nyní ve 3. třídě a již delší dobu navštěvuje Plácek, kde se seznámila s pracovnicí
NZDM. V září 2018 požádala spolu s maminkou pracovnici o podporu při přestupu na jinou
školu. Kristýnce se ve škole dařilo, měla jedničky, byla bystrá a dokázala rychle porozumět i splnit zadání. Škola, kterou navštěvovala, ale bývá označována jako segregovaná a maminka tak
měla obavy, aby se na druhém stupni chování dcery nezhoršilo tak, jak to viděla u starších dětí.
Zároveň si uvědomovala, že na druhém stupni bude přestup náročnější. Kristýnka chtěla přejít
na jinou školu, která by na žáky kladla vyšší nároky a kde by se mohla rychleji rozvíjet. Rodina
se neúspěšně snažila přihlásit Kristýnku do jiné školy bez pomoci IQRS. Za podpory pracovnice
NZDM se ale nakonec podařilo Kristýnčin přestup do nové školy zrealizovat. Nová třída se jí
velmi líbila, rychle si našla kamarádky.
Kristýnka také potřebovala podporu ve výuce angličtiny, protože spolužáci z nové školy se
cizí jazyk učili již od první třídy. Využila doučování v IQRS, díky kterému si během několika
měsíců základy angličtiny doplnila a dále již tuto podporu nepotřebovala.
Kristýnka má zároveň vadu zraku. Měla by nosit dioptrické brýle, protože jinak špatně vidí na
tabuli a při hodinách nemůže kvalitně pracovat. Rodina neměla ﬁnance na nové brýle, proto
Kristýnka brýle již měsíce nenosila. V říjnu 2018 se nám podařilo holčičku zapojit do projektu
Pomáháme od Oční optiky Aleše Žejdla, která třeťačce poskytla krásné, nové dioptrické brýle.

PŘI VÝBĚRU SŠ JSME PODPOŘILI 15 ŽÁKŮ,
VŠICHNI NASTOUPILI NA SŠ
14 STUDENTŮ STUDOVALO V PRVNÍM ROČNÍKU SŠ
A 13 Z NICH NADÁLE STUDUJE.
ÚSPĚŠNOST PŘI PRŮCHODU DO DALŠÍCH ROČNÍKŮ BYLA 79 %

DO SPOLUPRÁCE JSME VTÁHLI CELKEM
32 ZAPOJENÝCH RODIČŮ A 28 PEDAGOGŮ
ZE STIPENDIJNÍHO FONDU BYLO PODPOŘENO 32 STUDENTŮ,
ROZDĚLILO SE CELKEM 104 251 Kč

82%

CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST, TJ. NAPLNĚNÍ CÍLE SPOLUPRÁCE,
KE KTERÉMU SE FINANČNÍ PODPORA VZTAHUJE, BYLA 82 %

„Zvyknout si na nové škole pro mě byla úplně největší výzva, která mě během studia potkala.
Začátek na té škole byl pro mě hodně těžký – nastoupila jsem v listopadu, měsíc jsem nic nedávala.
Už jsem si myslela, že to nedám, ale když jsem v IQ Roma servis začala chodit na různá doučování,
tak se to zlepšilo.“
Marilin
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DOUČOVÁNÍ – TÝM NZDM:

PŘÍBĚH KLIENTA

57 ZAKÁZEK DOUČOVÁNÍ
(ČJ, M, AJ)

6 DOUČOVATELEK

32 KLIENTŮ DOUČOVÁNÍ

25 KLIENTŮ SI UDRŽELO
NEBO ZLEPŠILO ZNÁMKU

PŘÍBĚH KLIENTA
Klient, který měl v rámci trestu od probačního úředníka pracovat na zlepšení svých známek,
se chtěl zapojit do doučování v rámci NZDM. Postupně se naučil, jakým způsobem se efektivně připravit na zkoušení ve škole a tuto dovednost potom uplatnil i při domácí přípravě.
Během několika měsíců si klient dokázal opravit většinu známek z testů, začal se o učivo zajímat, doptával se, jaký význam mají některá slova z učebnic. Díky tomu, že si sešity pročítal
i doma, jej ve škole probíraná látka více zaujala, protože najednou věděl, o čem je řeč. Nebál
se ve škole zapojit, protože si i více věřil. Na vysvědčení v červnu měl většinu známek o stupeň
lepší, a přírodopis si dokonce zlepšil z pětky na trojku.

Klientka do NZDM přišla na začátku prosince, kdy měla ve škole velké potíže se vztahem
k učitelům, kterých se bála a propadala ze tří předmětů. Do školy pravidelně nechodila. Klientka
k nám začala pravidelně chodit na doučování. Měla prostor, klid a čas se na vyučování připravit, začala si zlepšovat známky, přestala se učitelů bát a ti ji dokonce začali chválit. Klientka
měla velkou radost, do školy se těšila, a začala chodit pravidelně. Na pololetní vysvědčení si
nakonec dvě 5 opravila na 3 a jednu 5 na 4.

DOUČOVÁNÍ – TÝM JMK:
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DOUČOVÁNÍ – TÝM BŘECLAV:
29 KLIENTŮ

PŘÍBĚH KLIENTKY

Děti, které jsme doučovali, se lépe připravovaly do školy i ve dnech, kdy s nimi doučovatel nebyl. Do doučování zapojujeme
rodiče. U některých lze vidět posun v aktivním zapojení do práce s dětmi a k pozitivní
motivaci dětí.

Jirka po ukončení sedmého ročníku přešel ze speciální školy do normální základní školy.
Protože byl ale rozdíl mezi učivem na obou školách obrovský, chyběly mu základy některých
předmětů a Jirka tak nechápal navazující látku zejména v matematice a fyzice. Jeho babička
požádala o pomoc IQ Roma servis. Do rodiny přišel doučovatel Aleš, se kterým si Jirka hned na
první schůzce padl do oka, hlavně proto, že byli oba muzikanti. S doučovatelem se učili látku
a dělali nejrůznější fyzikální pokusy. Jirka začal zažívat úspěchy, několikrát se stalo, že jeho
projekt z fyziky byl nejlepší ze třídy. Také výsledné známky na vysvědčení byly výrazně lepší –
hned o několik stupňů. Jirku tyto úspěchy motivovaly k tomu, aby se učil i sám a aby se do školy
nebál chodit. V současné době se soustředíme na dokončení ZŠ a návazné možnosti studia.
Jirka je svědomitý a motivovaný. Asistenti pedagoga i učitelé vnímají u Jirky znatelné pokroky.
Ten se nestydí a sám ve škole mluví o doučování s doučovatelem z IQRS, které mu dle jeho slov
pomáhá.

37 KLIENTŮ
22 KLIENTŮ SI UDRŽELO
NEBO ZLEPŠILO ZNÁMKU

19 KLIENTŮ SI UDRŽELO
NEBO ZLEPŠILO ZNÁMKU

PŘÍBĚH KLIENTŮ
Maminka čtyř dětí, klientka SAS řešila v poslední době mnoho problémů s bydlením a ﬁnancemi a na svoje děti proto neměla tolik času, kolik by potřebovala. Starší dvě dcery, které nyní
s krásným vysvědčením ukončily druhou a třetí třídu, jsou poměrně samostatné. V rodině jsou
ale také menší děti, dvojčata chlapci, předškolního věku. Matka se na popud učitelky ve školce
rozhodla, že chlapce přihlásí do školy. K údivu pracovnice SAS i učitelky ze školky ale matka
jednoho z chlapců přihlásila do základní školy, zatímco druhého do školy zvláštní. Z několika
rozhovorů vyplynulo, že by matka byla ráda, kdyby díky synovi ve zvláštní škole mohla pobírat příspěvek na péči. Návštěva psychologa ukázala, že chlapec není nijak zaostalý, ani netrpí
žádnou vadou, nicméně psycholog navrhl odklad, a to pro oba chlapce, což spustilo v klientce nečekaný obrat. Začala se zajímat o různé možnosti, jak chlapce do základní školy dostat.
Poprosila také pracovnici IQ Roma servisu o pomoc při přípravě chlapců. Matka byla velmi
samostatná, od pracovnice si nechala poradit, vše se s nimi ale učila sama. Chlapci se pak vždy
chlubili, kolik cvičení zvládli a komu to jak šlo. U samotného zápisu na ně však dolehla tréma
a oba nakonec dostali odklad. Matka se s tím rychle smířila, řekla ale, že ve svém úsilí učit se se
všemi dětmi nechce polevit. Přiznala se, že během těch mnoha rozhovorů se sociální pracovnicí
a svou matkou pochopila, že je důležité nedělat si z dětí zdroj příjmů, ale naopak investovat do
nich nejenom peníze, ale hlavně čas a trpělivost.
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Rozvíjíme vlastní stipendijní fond
Gendalos na podporu vzdělávacích
úspěchů romské mládeže

32

STUDENTŮ
PODPOŘENO

104 251 Kč 82 %

49 219 Kč
SE VYBRALO
NA VÁNOČNÍ
BENEFICI

82%

ROZDĚLENO

CELKOVÁ
ÚSPĚŠNOST

82 %

STUDENTŮ
SE ZAPOJILO
DO ORGANIZACE
VÁNOČNÍ BENEFICE

Z PROSTŘEDKŮ STIPENDIJNÍHO FONDU GENDALOS POSKYTUJE IQ ROMA
SERVIS FINANČNÍ PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM STUDENTŮM
NEBO STUDENTŮM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, především Romům, v Jihomoravském kraji. Překonání
ﬁnančních bariér spolu s individuálním
poradenstvím a posilováním motivace ke
studiu pomáhá těmto studentům dokončit středoškolské studium a zvyšuje jejich
šance na důstojné uplatnění ve společnosti. Ze Stipendijního fondu bylo ve školním
roce 2017/18 podpořeno 32 studentů,

rozděleno 104 251 Kč. Celková úspěšnost,
tj. naplnění cíle spolupráce, ke kterému se
ﬁnanční podpora vztahuje, byla 82 %. Studenti si nejčastěji žádali o podporu na jízdné, vybavení na školní praxe a učebnice,
školné a obědy.

Stipendijní fond Gendalos má vícezdrojové ﬁnancování včetně příspěvků individuálních dárců. Za tímto účelem pořádá IQ Roma servis již tradiční VÁNOČNÍ
BENEFICI na podporu romských studentů.
Poslední beneﬁce proběhla 15. 12. 2018,
vybralo se celkem 49 219 Kč .

Příběhy podpořených studentů
pravidelně publikujeme na
stránkách www.gendalos.cz
a facebookových stránkách
Gendalos.

NA ORGANIZACI VÁNOČNÍ BENEFICE SE TRADIČNĚ PODÍLEJÍ STUDENTI
ZAPOJENÍ DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU GENDALOS jako moderátoři, vystupující, hostesky, výrobci výzdoby a prodejci drobných dárků. Tato dobrovolnická
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zkušenost podporuje ve studentech pocit
sounáležitosti se studentskou komunitou
programu Gendalos a je příležitostí k zapojení se do získávání prostředků pro Stipendijní fond Gendalos, ze kterého pak mohou
čerpat. Vánoční beneﬁce 2018 nesla název
VÁNOČNÍ LADĚNÍ. Do její organizace se
dobrovolnicky zapojilo 29 studentů. Akce
se zúčastnilo 126 hostů, kteří zde měli
příležitost setkat se studenty Vzdělávacího programu Gendalos v příjemné předvánoční atmosféře a podpořit je na jejich
cestě za vzděláním.
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Vytváříme příležitosti pro společenské,
pracovní i občanské uplatnění,
tvořivost, sebevyjádření a zážitky
úspěchů mladých Romů.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
a zájem o knihy.
Rozvíjíme sebedůvěru i respekt
ke své romské identitě!
Organizace A PROČ? v roce 2018 dvakrát uspořádala ČTENÍ PRO DĚTI Z PŘEDŠKOLNÍHO
KLUBU. Čtení knížek s dětmi zařazujeme do programu pravidelně každý týden. Vztah k jazyku a před-čtenářskou gramotnost povzbuzujeme i v rámci logopedických lekcí dvakrát týdně
a zpíváním s naším kolegou Gejzou Horváthem, který s dětmi nacvičuje písničky i rytmiku.
„V Gendalos najdete smysl, proč se učit,
a hlavně nebudete se cítit méněcenný za to,
že jste Rom nebo Romka. Věřím, že jednou na
nás budou všichni koukat jako na vzdělané
lidi a ne jako na ty, co nic neumí.“
Markéta
„Gendalos mi hodně pomohl se osamostatnit a taky zvládnout na třetí pokus maturitu z češtiny. Při prvním i druhém pokusu
jsem byla hodně nervózní, tak si myslím, že
jsem to z toho důvodu nezvládla. Když jsem
konečně odmaturovala, byla jsem strašně
ráda a byla jsem moc vděčná pracovníkům.
Hlavně za to, že mě psychicky podporovali:
půjčovali mi knížky na čtení a na procvičování gramatiky, trénovali se mnou didaktické
testy a psaní slohů. Teď jsem strašně šťastná, že jsem začala chodit na vysokou a že se
můžu rozvíjet dál.“
Kristína

Do zodpovědnosti a zájmu
o vzdělání vtáhneme
i romské rodiče
V PŘEDŠKOLNÍM KLUBU SE NÁM DAŘILO ZAPOJOVAT RODIČE DO MNOHA
AKTIVIT. Rodiče měli každý měsíc možnost
zúčastnit se workshopu, kde si nad šálkem
kávy povídali o všem možném a někdy také
vyráběli (třeba adventní věnce). Pravidelně
se účastnilo 5 rodičů. Kromě toho každý
měsíc probíhaly "rodičovské schůzky", kde
se rodiče dozvídali o tom, jak se jejich dětem daří v předškolním klubu a mohli se zapojit do plánování aktivit.
V GENDALOSU RODIČE NEJVÍCE ZAPOJUJEME V RÁMCI SPOLUPRÁCE S JEJICH DĚTMI NA NAPLŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH CÍLŮ. V roce 2018 jsme takto zapojili
32 rodičů.

Navíc jsme zorganizovali tři setkání,
kterých se zúčastnilo celkem 9 rodičů.
Společně s rodiči jsme oslavovali úspěchy
na konci školního roku. S rodiči, kteří mají
doma také mladší děti, jsme probírali možnosti jejich budoucího vzdělávání v Gendalos. V srpnu si rodiče se zájmem vyslechli
vyprávění naší studentky, která se právě
vrátila z výjezdu do zahraničí. Čtrnáct dní
pracovala jako dobrovolnice s dětmi v Maďarsku. Rodiče i přítomní studenti ocenili
její odvahu a samostatnost a všichni byli
nadšeni zkusit něco podobného. Jedna
maminka nám přišla pomoci s balením
štěstíček na vánoční beneﬁci.

„Uvědomila jsem si, že se nemám bát a nemám se pořád schovávat a říkat „Ne, já nechci…,“ ale že mám vstoupit vpřed a říct si „Ty
to dokážeš, nebuď srab.“ Získala jsem tam sebevědomí, mluvila jsem s novými lidmi, našla
jsem si nový kamarády a jsem s nimi pořád
v kontaktu.“
Marilin, účastnice zahraničního výjezdu
„Člověk má pocit, že patří někam, do určité
skupiny lidí, kteří mají stejný cíl a jsou skoro stejní ve všem. Je to dobrý pocit, potkat
takové lidi. Má to určitě smysl. Vše v životě
má smysl, jen si to člověk musí dobře podat
ve svém mozku. Gendalos má smysl tím, že
poznám nové lidi, zábavu, přistup k novým
místům.“
Josef
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Vytváříme rozvojové
a pracovní příležitosti
pro Romy.
Rozvíjíme též vlastní
sociální podnikání

44

Dlouhodobě usilujeme o to, aby Romové zastávali důstojné místo ve společnosti a zároveň
získali důstojné pracovní příležitosti. Této oblasti se věnujeme ve všech programech napříč
organizací a považujeme ji za velmi podstatnou.
A protože víme, jak důležité a zároveň obtížné hledání práce na otevřeném trhu je, rozhodli
jsme se být součástí Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám KPSLV a od
března 2018 realizujeme projekt PRÁCE JE ŠANCE.

Rozšíříme síť spolupracujících
zaměstnavatelů, jež nabídnou
zajímavější pracovní příležitosti
(nejen montovny ad.). Oceňujeme
a zviditelňujeme nediskriminující
a férové zaměstnavatele.

Spolupracujeme s úřady práce
při vytváření pracovních příležitostí
pro nezaměstnané Romy

IQ Roma servis dává příležitost osobám
v dlouhodobé evidenci Úřadu práce skrze
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE. A protože
na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
pohlížíme spíše rozvojově, tzn. že se účastníci zapojují jak do realizace aktivit, tak
do plánování či podpůrného školení, mohlo
se v roce 2018 v IQ Roma servisu realizovat 10 osob na pozicích pomocný pracovník
provozu, pracovník recepce, pracovník úklidu, pedagogičtí asistenti v Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež, Centru pro rodiny
s dětmi a asistenti v Terénním programu.

Díky projektu BRÁNA, jehož cílem bylo
ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN PEČUJÍCÍCH
O DĚTI DO 15 LET NA TRHU PRÁCE prostřednictvím komplexního systému podpůrných opatření (tj. obecné i odborné
vzdělávání, poskytnutí pracovního uplatnění a individuální podpory), jsme mohli
individuálně podpořit dvě ženy. Projekt byl
realizován od října 2017 do února 2018.
Jedna z účastnic projektu našla uplatnění
jako asistentka v Centru pro rodiny s dětmi
a druhá na pozici recepční.

10 OSOB SE REALIZOVALO SKRZE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
2 ŽENY JSME PODPOŘILI V RÁMCI PROJEKTU BRÁNA
NAVAZUJEME NOVÉ KONTAKTY SE
ZAMĚSTNAVATELI NA OTEVŘENÉM
PRACOVNÍM TRHU. Nabízíme jim nové
zaměstnance z řad naších klientů a možnost zapojení se do projektu Práce je šance.

Získávají také možnost ucházet se o značku ETHNIC FRIENDLY ZAMĚSTNAVATEL,
která je udělována těm, jež se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným
obyvatelstvem a ve své personální praxi
tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají
na její dodržování.

www.ethnic-friendly.cz
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Podporujeme Romy v osobnostněprofesním rozvoji, jež povede
k získání udržitelných pracovních
míst (stáže pro ml. klienty)
IQRS provozuje VE VYŠKOVĚ VEŘEJNOU SLUŽBU, která má sloužit jako MOŽNOST SEBEROZVOJE zapojených osob,
pokud o to mají zájem. Ve veřejné službě
máme tři místa, kde umožníme splnit povinnost odpracovat 20–30 hodin veřejné
služby pro zachování dávek v hmotné nouzi

především klientům soc. služby nebo aktivním osobám z komunity. Je třeba uvést,
že ti, kteří tuto možnost nemají, spadnou
na existenční minimum. Možností odpracovat si veřejnou službu je ve Vyškově
málo a poptávka převyšuje nabídku.
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VE VEŘEJNÉ SLUŽBĚ

691,5

ODPRACOVANCH
HODIN

V roce 2018 prošlo VS v IQRS 7 osob a odpracovaly 691,5 hodin. KAŽDÉMU Z VYKONAVATELŮ JSME VYTVÁŘELI UPLATNĚNÍ PODLE JEHO PREFERENCÍ A SE
ZAMĚŘENÍM NA KOMUNITU, VE KTERÉ
ŽIJE. Obyvatelky domu na ul. Albrechtova 16 se tedy věnovaly úklidu přímo kolem
domu, obyvatelky domu na ul. Pivovarská
uklízely zase na své ulici. Ženy také fotily
hromady odpadků, které k popelnicím nosí
obyvatelé okolních domů. Tyto fotky byly
předány zástupcům města, se kterými budeme nadále jednat o tom, jak udržovat pořádek kolem domů. Někteří z vykonavatelů
uklízeli sídlo pobočky – Zámek – kde sídlí
několik sociálních služeb. Jedna paní z ubytovny se navzdory svým obavám s naší
podporou pustila do doučování tří dětí
z ubytovny, za což byly jejich matky velmi
vděčné. Celkem se uskutečnilo 19 schůzek
s vykonavateli VS. Někteří byli, bohužel,
pro drobná opomenutí v součinnosti s ÚP
sankčně vyloučeni, po uplynutí doby sankce se ale k výkonu VS vrátili.

2

VYKONAVATELÉ VS
SI NAŠLI PRÁCI

„Jsem rád, že jsem tady v IQ Roma servis,
protože jsem byl na pracáku ve Vyškově a pořád mi nemohli najít práci. Zaměstnavatelé
mě nechtěli, zajímal je jen můj zdravotní
stav. Nemohl jsem totiž zvedat těžké věci.
Až v IQ Roma mě vzali. Podotýkám, že práce zde je záběrovka. Ale jsem tu rád, jsou tu
fajn kolegové, jsme tu jedna velká rodina.
Chtěl bych poděkovat paní Silvě Elsnerové,
která mi tu práci sehnala a panu Vlachovi
a panu řediteli.“
K. K.

Dva vykonavatelé si našli práci. Jedním
z nich byl dlouhodobě nezaměstnaný muž
z ubytovny, který uklízel tak dobře, že jsme
ho zaměstnali na pozici uklízeče na naší
brněnské pobočce, z čehož měl velkou radost. Začal také řešit své exekuce a další
problémy. Zapadl do kolektivu pracovníků
a cítí se být součástí organizace, což se výrazně odrazilo v jeho sebeúctě.
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Sociálním podnikáním poskytujeme
tréninkové příležitosti a boříme
předsudky vůči Romům
CÍLEM SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KAVÁRNY AMARO RECORDS JE PODPOROVAT
MLADOU ROMSKOU GENERACI V JEJÍM
ROZVOJI. V roce 2018 jsme na tréninkových pozicích podpořili 2 kandidáty, konkrétně pomocného pracovníka provozu
a obsluhu. Pracovníci absolvovali odborný
baristický výcvik. Využívali také pravidelný
mentoring a podporu v pracovním procesu, které byly zajištěny manažerem/kou
kavárny a zkušenými baristy z předních brněnských kaváren, kteří se rozhodli tento
projekt dobrovolně podpořit.
V rámci propojování romské komunity s majoritou a dalšími komunitami
v Brně se uspořádalo za rok 2018 celkem
44 kulturních a komunitních eventů, kterých se dohromady zúčastnilo více než
500 posluchačů/účastníků.
Přes to všechno se nám nepodařilo udržet v kavárně stabilní tým pracovníků a dosahovat kladných hospodářských výsledků. Přiznáváme, že jsme v komerční sféře
stále nováčci, svou ideu ale neopouštíme
a nadále jí věříme. Ačkoli je činnost kavárny nyní pozastavena, zcela jistě se chceme
pokusit ji v roce 2019 znovu nastartovat.

2

KANDIDÁTI PODPOŘENI
NA TERÉNINKOVÝCH
POZICÍCH

Nahrávací studio Amaro records,
sociální podnik, jehož součástí
je běžná komerční, ale také
komunitní a nezisková činnost,
ovšem pokračuje dále.
www.amarorecords.cz

Vytváříme rozvojové a pracovní příležitosti pro Romy I 49

Vznikne nový specializovaný
tým a více adresných kapacit
oddělených od sociální služby
pro hlubší rozvoj pracovního
uplatnění Romů

Díky projektovým nástrojům
můžeme klientům nabídnout
tréninková místa nebo stáže,
prostřednictvím kterých mohou
vyzkoušet různé tipy profesí
a zvážit tak, zda by o práci měli
dlouhodobý zájem.

I nadále se nám ve spolupráci s klienty
v rámci sociálních služeb DAŘÍ NALÉZAT
PRO NĚ PRÁCI. Nejčastěji to jsou pozice
úklidové např. ve Vyškově u Technických
služeb, v Břeclavi na pozicích pečovatelka,
dělník ve výrobě, pracovník údržby zeleně,
uklízečka či asistent prevence kriminality.

Tento účel naplňuje především projekt PRÁCE JE ŠANCE – podpora kariérního rozvoje pro znevýhodněné Romy v Brně. Jeho CÍLEM JE ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI
A ZAMĚSTNANOSTI SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘEDEVŠÍM ROMŮ.

Kariérové poradenství jsme rozjeli v březnu 2018. Start to ale nebyl jednoduchý. „Pokoušeli
jsme se najít vhodné prostory skoro čtvrt roku, do té doby jsme se setkávali s odmítnutím,“
vysvětlila vedoucí kariérového centra Martina Horváthová. „Některým majitelům se nelíbila
etnická příslušnost řady našich klientů a otevřeně mi řekli, že Romy ve svém domě nechtějí,
jiní podle mého podivně mlžili. Majitel má právo si nájemníka vybrat, mrzí mě ale, že ve
21. století stále hraje roli, kdo má jakou barvu kůže.“ Nakonec se nám přeci jen podařilo
najít vstřícného vlastníka nemovitosti.
NOVOU POBOČKU KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ JSME OTEVŘELI NA ADRESE
MILADY HORÁKOVÉ 38 V ČERVNU 2018.

Projekt „Práce je šance“ je inovativním
a dá se říct pilotním projektem, který vnímá klienty komplexně. Kariérový poradce je připraven klientům POMÁHAT PŘI
ROZHODOVÁNÍ O VÝBĚRU POVOLÁNÍ,
ROZVOJI KARIÉRNÍ DRÁHY, KONZULTOVAT RŮZNÉ MOŽNOSTI V OBLASTI
JEJICH SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, a to v jakékoliv
fázi života. Klientům se věnujeme jednotlivě i skupinově. Díky spolupráci s externími, profesionálními lektory, můžeme pro
klienty pořádat VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
A KURZY. Jsme nápomocni s bořením bariér před vstupem na pracovní trh.

Jsme si vědomi toho, že velkým tématem a překážkou pro zaměstnání jsou
dluhy. Klientům jsme k dispozici S PRÁVNÍM PORADENSTVÍM ZAMĚŘUJÍCÍM SE
NA DLUHOVOU PROBLEMATIKU, včetně
zpracování insolvenčních návrhů. Mimo
to se mohou klienti na právníka obracet
i s konzultací pracovních smluv či tématem
diskriminace v pracovním prostředí.
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Pomáháme zlepšovat
sociální situaci a vztahy
lidí ohrožených
diskriminací
a sociálním vyloučením
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Poskytujeme kvalitní, odborné
sociální služby registrované
dle zákona o sociálních službách
1) TERÉNNÍ PROGRAMY
2) NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
3) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
Hlavní činností zapsaného spolku
IQ Roma servis je přímá práce s klienty skrze poskytování služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením (v souladu
s posláním a zaměřením organizace především lidem romského původu), kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mají
zájem ji sami řešit. Současně podporujeme pozitivní obraz, hrdost a občanskou
angažovanost Romů.
Služby jsou poskytovány zdarma. Jejich
využívání ze strany klientů je dobrovolné
a závisí na jejich zájmu o aktivní podílení se
na zlepšení své situace a o rozvoj vlastních
kompetencí.
Kvalita služeb a udržení jejich dlouhodobě vysokého standardu je jednou z hlavních priorit IQ Roma servisu. Sledujeme
kvantitativní a kvalitativní ukazatele a klíčové indikátory jednotlivých služeb. Kvalita
služeb pro nás znamená především kvalitu
přímé práce s klienty a profesionalitu jednotlivých pracovníků. K jejímu rozvoji slouží jak systém dlouhodobého vzdělávání
zaměstnanců na specializovaných kurzech,
výcvicích a seminářích, tak propracovaný
vnitřní systém metodické podpory a externí týmové i případové supervize.
Sociální služby poskytujeme na pobočkách v Brně, Břeclavi a Vyškově, terénně
pak v Bučovicích a Zastávce.
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1) TERÉNNÍ PROGRAMY
Posláním terénního programu 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. Prosazujeme systémová řešení nepříznivých sociálních situací.
Terénní program podporuje klienty v dosahování jejich oprávněných zájmů a práv,
přičemž se zaměřuje především na:
– posílení vědomí vlastní hodnoty,
– zajištění a udržení důstojného bydlení,
– zajištění a udržení důstojné práce vedoucí k hrdosti z nezávislosti,
– prevenci a zmírňování dopadů zadluženosti a předlužení klienta,
– funkční hospodaření domácnosti,
– zajištění kvalitního vzdělání, kvaliﬁkace
a osobního rozvoje,
– posílení vědomí hodnoty vlastního zdraví
a zdraví ve svém okolí,
– prevenci vzniku závislostí a podporu při
jejich zvládání,
– posílení zdravých vztahů v rodině
nebo sousedství a podporu smyslu pro
komunitu.

Terénní program mohou využívat osoby starší 15 let, které zatím neumí nebo
nemohou řešit svou nepříznivou sociální
situaci sami a pro její zvládání nemají v danou chvíli dostatek informací, dovednosti
a/nebo potřebují psychickou, sociální či
materiální podporu.

PŘÍBĚH KLIENTKY Z BRNA
Paní K. (64) žila několik let na ulici, nebo
využívala služeb nocleháren a krizového
centra. Její rodina neměla možnost, nebo
zájem pomoci jí v její situaci a paní K.
tak byla odkázána na pomoc soc. služeb.
Dlouhodobý pobyt na ulici měl špatný
dopad na její duševní zdraví a zejména na
její důvěru v možnou změnu. Tuto důvěru
dokázalo navázání spolupráce s naší pracovnicí znovu probudit. Klientka tak po
několika letech získala bydlení v azylovém
domě, kde je její situace opět o něco stabilnější a nadále spolupracuje na nalezení
standardního bytu. Paní K. také díky spolupráci s námi poprvé navštívila psychiatra, který by měl být dalším partnerem při
její podpoře.

„Obdivuju Vaši práci a moc si jí vážím, protože jste mi moc pomohli.“
M. Z., klientka IQRS.
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BRNO

BŘECLAV
4 SCHVÁLENÉ NÁVRHY
NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
1 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
POSKYTUJEME DOSTUPNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ A ODBORNÉ SLUŽBY
ODDLUŽENÍ. V roce 2018 v Břeclavi proběhlo právní poradenství 12×. Celkem se
o oddlužení zajímalo 11 klientů, se 4 klienty byl podán Návrh na povolení oddlužení.
U všech klientů byl návrh schválen. U jednoho z klientů již bylo insolvenční řízení
úspěšně dokončeno.
Efektivně podporujeme klienty v hledání
a udržení bydlení. V roce 2018 jsme poskytli poradenství 4 klientům se zakázkou
hledání komerčního bydlení.
V roce 2018 jsme také intenzivněji spolupracovali se 2 klienty v tématu zdravotní
prevence. V rámci služby využili doprovod
k lékaři, objednání na vyšetření, dodržování diety apod.
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4 ZAKÁZKY POMOCI
S HLEDÁNÍM BYDLENÍ

PŘÍBĚH KLIENTKY Z BŘECLAVI
V rámci projektu Komplexní práce
s ohroženou rodinou jsme spolupracovali
s klientkou, pro kterou se nám po usilovné
práci podařilo získat zdravotní pojištění,
které neměla už od roku 2004. Klientka
si dále s naší pomocí vyřídila přídavky na
své tři děti a v prosinci 2018 byla registrována na ÚP jako uchazečka o zaměstnání.
Od zapojení do projektu se zlepšily klientčiny dovednosti a důslednost v komunikaci se školami a úřady.

Díky projektu, který navázal na podporu rodin zabydlených v projektu Rapid
Re-Housing, jsme mohli rozšířit tým sociálních pracovníků o pracovníka, který je
ZAMĚŘEN NA PODPORU SOUSEDSTVÍ.
Máme tak možnost věnovat se kromě individuální práce s našimi klienty i spolupráci
s celým domem. Nejčastějšími tématy této
spolupráce jsou stížnosti na hluk, úklid,
nebo technický stav domů. Skrze tuto práci můžeme jako tým zvyšovat schopnost
našich klientů, ale i dalších obyvatel těchto
domů, artikulovat a uplatňovat své společné zájmy, podporujeme vzájemnou komunikaci a vztahy.

JMK
4 KLIENTI ÚSPĚŠNĚ
ODDLUŽENI
V roce 2018 byli čtyři naši klienti, které jsme provázeli oddlužením, soudem
úspěšně oddluženi, což se velmi pozitivně
projevilo na jejich životech. Jedné klientce
bylo oddlužení schváleno, další oddlužením
provázíme.
Byli jsme úspěšní v částečném zastavení exekuce, kdy klientce byla exekuována
nejen mzda, ale i účet, na který jí zbytek
mzdy chodil.
Částečné zastavení exekuce se podařilo také
u klientky, která se s naší pomocí domáhala
zastavení exekuce daňového bonusu.

PŘÍBĚH KLIENTKY Z JMK
Paní A. s manželem po odstěhování z ubytovny neměli kam jít, zdržovali se venku a stali
se z nich prakticky osoby bez přístřeší. Jejich školou povinné dceři tak hrozilo, že bude muset být umístěna do státního zařízení. Dohodli se se svou další, již dospělou, dcerou, že u ní
mladší sestra bude moci zůstat, než si rodiče najdou bydlení. Starší dcera bydlí na ubytovně
a ukázalo se, že majitel ubytovny se chce do pomoci malé dívence zapojit. Hlídal, aby chodila
do školy a měla vše, co potřebuje. Na podpoře holčičky spolupracovali rodiče, majitel ubytovny, OSPOD i IQRS. Rodičům se nakonec po strastiplném období za pomoci jejich pracovnice
podařilo najít byt a holčičku si vzít k sobě.
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NÁŠ BOJ S PROFI CREDIT
Už nějakou dobu si všímáme problémů, které mají naši klienti, kteří si půjčili nízké částky od
společnosti Proﬁ Credit. Tato společnost v jedné z obcí, kde působíme, uzavřela s obyvateli
bytového domu během půl roku více než patnáct pro klienty velmi nevýhodných smluv.
Zjistili jsme, že téměř nikdo z domu nerozumí tomu, co podepsal (paní, která úvěry nabízela,
byla moc hodná a nabídla jim peníze, takže to prostě přijali). V jedné rodině bylo uzavřeno
devět smluv, z toho šest s tělesně a mentálně handicapovanými osobami, přičemž tento
handicap je patrný na první pohled i pro laika. Když jsme do rodiny začali docházet, okamžitě jsme spolu s klienty upozornili na neplatnost smlouvy (smluvní úrok byl až 146,29 %
ročně). Společnost nereagovala, věc předala rozhodci. Ten rozhodoval i přes naše námitky
na jeho podjatost. Několik smluv ale skončilo u soudu. Klientku jsme k soudu doprovázeli
(sociální pracovnice jako svědkyně a právník, který mohl z prostoru pro veřejnost celou věc
sledovat a připravovat si argumenty k eventuálnímu odvolání). Soudkyně nařídila několik
jednání a případ velmi pečlivě sledovala.
Ve stejné době ale společnost žalovala další neuhrazenou smlouvu a tentokrát věc soudila
jiná soudkyně. V tomto případě klientku doprovázela pouze sociální pracovnice, která byla
z jednací síně vykázána pro případné svědectví. V době, kdy byla klientka v soudní síni sama,
jí byl druhou stranou nabídnut smír, který byl i přes námitky sociální pracovnice uzavřen.
V prvním zmiňovaném případě, kde byla jako svědkyně předvolána i pracovnice, která s klientkou smlouvy uzavřela, klientka už na smír nepřistoupila a soud rozhodl zcela v její prospěch. Musí tak uhradit jen to, co si skutečně půjčila.
Další žalovaná rozhodnutí jsou v procesu. Co se týče handicapovaných osob, několikrát jsme
společnost kontaktovali s dotazem, jak situace vypadá, ale nikdo nereagoval. Rozhodce rozhodoval přirozeně ve prospěch společnosti. Řízení ze strany společnosti bylo zastaveno až
ve chvíli, kdy byli klienti soudem uznáni za nesvéprávné.

Spolupracujeme s obcemi
a městskými částmi v podpoře
sociálního bydlení
ZÁLEŽÍ NÁM NA ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ
O PŘÍSTUPU HOUSING FIRST, PROTO
SE ÚČASTNÍME RŮZNÝCH SEMINÁŘŮ, skrze které tento přístup prezentujeme. Náš projekt Rapid Re-Housing jsme
tak například prezentovali na semináři
Sociální práce v sociálním bydlení, který
pořádala Platforma pro sociální bydlení.
Prezentaci jsme připravili také na jednání
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ESF TRANSNATIONAL PLATFORM, které
bylo právě z důvodu zájmu o náš projekt
uspořádáno v Brně.
Organizacím (vládním i nevládním), které se zajímají o sociální bydlení, jsme také
umožnili účastnit se několika stáží v našem
týmu.

2) NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

109

ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPŮ

343

ÚČASTNÍKŮ
KOMUNITNÍCH AKCÍ

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.
CÍLE SLUŽBY JSOU:
– zažít a doprovázet vzdělávací a kariérní
úspěch (především romských) dětí a mládeže,
– občanská angažovanost směrem do společnosti i komunity,
– zvýšení informovanosti a zlepšení práce
s informacemi,
– zdravý životní styl,
– propojování s širší společností,
– podpora zdravých vztahů.
NABÍZÍME:
– poradenské, preventivní, seberozvojové, vzdělávací a volnočasové aktivity
– individuální i skupinový přístup
PROVOZUJEME:
Na Vranovské 846/45:
KLUB – pro děti 6 až 15 let
HUDEBNÍ DÍLNU – pro děti a mládež 6 až 26 let
DOUČOVÁNÍ – pro děti a mládež 6 až 15 let
KROUŽKY – pro děti a mládež 6 až 26 let
Na Husovické 2:
PLÁCEK – od března do října pro děti a mládež 6 až 26 let
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Zapojili jsme se do projektu SÍŤOVÁNÍ
PRO RODINY (organizátorem byla
Ratolest Brno, z.s.), který se zaměřil na hledání způsobů, jak NASTAVIT FUNGUJÍCÍ
SPOLUPRÁCI MEZI NZDM A OSPODY
V BRNĚ. Na výstupy projektu budeme navazovat a dále pokračovat ve hledání možností, jak spolupracovat s OSPOD. V příštím roce ale aktivity zaměříme lokálněji,
a to konkrétně s cílem vybudovat spolupráci s OSPOD Brno-střed a Brno-sever.

Společně s ostatními NZDM v lokalitě
jsme zrealizovali MEZIKLUBOVÝ TURNAJ
VE STOLNÍM FOTBÁLKU. V rámci týdne
nízkoprahových klubů jsme zorganizovali
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kde nás navštívily pracovnice OSPOD Brno-sever. Mohli
jsme jim tak naši službu představit a hledat
možnosti spolupráce. Vznikla PRACOVNÍ
SKUPINA NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ
V BRNĚ s cílem spolupracovat, reagovat
na aktuální témata, sdílet praxi apod.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Přes letní prázdniny jsme realizovali hru
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ.
Děti díky této hře získaly základní znalosti a dovednosti k podpoře vlastní ﬁnanční
gramotnosti. Zkusily si, jak mohou peníze
vydělávat a jaký má smysl vydělané peníze
uspořit a jak přemýšlet o jejich co nejlepším
využití.
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Přes léto jsme realizovali několik čtecích
workshopů. Dále jsme spolupracovali s nakladatelstvím Dlouhá punčocha, které nám
darovalo několik knížek. 19. 11. k nám přišla paní Marcela z Dlouhé punčochy a společně jsme si četli příběh o kamarádství.
FIE
Klientům jsme nabízeli kurz Feuersteinova
instrumentálního obohacování, těchto kurzů se zúčastnilo 10 klientů.
DOUČOVÁNÍ
Poskytujeme skupinové doučování pro děti
na základní škole, více informací viz. kapitola II. Rozvíjíme romskou střední třídu.

SEBEROZVOJOVÉ AKTIVITY:

PREVENTIVNÍ AKTIVITY:
15. 3.
Workshop na téma kouření – 5 účastníků
22.–23. 5. Workshop na téma prevence kriminality – 45 účastníků
28. 6.
Workshop na téma kouření (rodiče + děti) – 3 rodiče, 2 děti
17. 7.
Workshop na téma zdravá výživa – 6 účastníků
24. 7.
Workshop na téma základní hygiena – 7 účastníků
23. 10.
Workshop na téma prevence kriminality – 4 účastníci
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31. 1. Workshop na téma Mezinárodní
den dětí ulice – 4 účastníci
21. 2. Workshop na téma
Mezinárodní den mateřského
jazyka – 14 účastníků
27. 3. Workshop na téma velikonoční
tradice – 4 účastníci
16. 4. Workshop s Oranem
Etkinem – 3 účastníci
2. 7. Workshop na téma světový den
UFO – 8 účastníků
6. 8. Workshop na téma světový
den boje za zákaz jaderných
zbraní – 4 účastníci

Pomáháme zlepšovat sociální situaci a vztahy lidí I 61

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
Kroužky: Dívčí, Výtvarný, Vaření, Fotbalový, Bruslení, Taneční
18. 1. Promítání našeho ﬁlmu v rámci projektu My street ﬁlms – 4 účastníci
8. 2. Výtvarný workshop – 4 účastníci
9. 2. Hudební workshop – 8 účastníků
19. 2. Muzikohraní s Danou Zouharovou – 9 účastníků
28. 3. Výroba velikonoční pomlázky – 10 účastníků
29. 3. Výtvarná dílnička barvení velikonočních vajíček – 15 účastníků
10. 4. Taneční dílnička s Monikou Balogovou – 6 účastníků
25. 6., 29. 6. Vyrábění z ﬁmo hmoty – 17 účastníků

CIGI CIGI CIRKUS:
Sociální cirkus je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusové umění jako
prostředek k rozvíjení sociální a psychické stránky osobnosti a motorických dovedností.

KOMUNITNÍ AKCE:
13. 2.
14. 2.
21. 6.
28. 6.
5. 12.
17. 12.

Goja party – 21 účastníků
Valentýnské BAVENDO – 60 účastníků
Slavnostní ukončení doučování v aktuálním školním roce – 12 účastníků
Mulačák – 120 účastníků
Mikulášská besídka – 113 účastníků
Vánoční besídka – 17 účastníků

SPORTOVNÍ AKCE:
6. 2. Turnaj ve stolním fotbálku – 41 účastníků
26. 9. Turnaj ve stolním fotbálku – 54 účastníků

PŘÍBĚH KLIENTKY
Klientka klubu 15 let – propojení klubu se vzdělávacím programem Gendalos
Klientka přišla do organizace poprvé splnit společensky prospěšnou činnost, jako alternativní
trest za spáchání trestního činu. Nejprve byla spíše stydlivá a moc nekomunikovala, nijak se neprojevovala, ale plnila vše, co jsme po ní chtěli. Za čas se ale rozmluvila, a tak jsme se dozvěděli,
že podala přihlášku na střední školu, na kterou ji bohužel nevzali. Klientka situaci nijak neřešila,
nepřijetí na školu ji zklamalo, a na téma škola se s námi odmítala dále bavit. Neodradilo nás to
a ke konci prázdnin jsme klientku seznámili s naším programem Gendalos. Ten v klientce probudil motivaci situaci se školou řešit a do školy nastoupit. Přišla tak za námi s žádostí o pomoc.
Domluvili jsme schůzku s kolegyní z programu Gendalos, se kterým začala klientka spolupracovat. Dnes studuje střední školu, kde je velmi spokojená.
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28 cirkusových lekcí – 145 účastníků
3 veřejná vystoupení – 13 účastníků
2 workshopy pro veřejnost – 24 účastníků

PŘÍBĚH KLIENTA
Klient klubu 13 let – spolupráce NZDM a OSPOD
Klient bydlí s rodiči a čtyřmi sourozenci. Přišel k nám v únoru 2018, kdy mu bylo 13 let a chodil
do 6. třídy základní školy. Měl spoustu zameškaných hodin a ve škole se pouštěl do bitek. Klient
popisoval, že učitelé o něm říkají, že se neučí, nezapojuje do aktivit a bývá často agresivní. Měl
velmi špatný prospěch. V minulosti spáchal několik trestných činů, díky čemuž má dlouhodobý
zákaz navštěvovat jeden NZDM v lokalitě, kam chodí jeho kamarádi. Už proběhl první soud,
kde mu byl udělen dohled probačního úředníka, společensky prospěšné činnosti a doučování.
Do klubu tak začal chodit kvůli výkonu SPČ a postupně se zapojoval do dalších aktivit.
Respektuje pravidla, dokáže se vyvarovat bitek a agresivního chování. Pracovnice nabídla klientovi možnost zkontaktovat jeho sociální pracovnici OSPOD. Díky provázání NZDM s OSPOD
dostal klient při dalším trestním řízení u soudu nižší trest. Zpětně pracovnice OSPOD velmi
pozitivně reﬂektovala, že se k ní dostaly informace o klientově zlepšení. Tyto informace byly
pro samotného klienta důležité i pro jeho další život a posílily jeho motivaci. S klientem dále
pracujeme.
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VÝLETY:
16. 2. Výlet do SVČ Lužánky pracoviště Legato – 10 účastníků
7. 4. Výlet na pobočku IQRS do Břeclavi – oslava Mezinárodního dne Romů – 8 účastníků
11. 4. Výlet do Muzea romské kultury – 4 účastníci
4. 7. Výlet do Prahy – 9 účastníků
10. 8. Výlet na koupaliště Kraví Hora – 10 účastníků
13. 8.–17. 8. Letní tábor – 20 účastníků
23. 8. Výlet na koupaliště v Zábrdovicích – 8 účastníků
18. 10. Výlet do ZOO – 4 účastníci
21. 11. Výlet na pobočku IQRS do Břeclavi – oslava – 6 účastníků

3) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
PRO RODINY S DĚTMI

80

VÍCE NEŽ
RODIN ZAPOJENÝCH
VE SLUŽBĚ SAS

Naším posláním je podporovat rodiny
s dětmi, převážně romského původu, které se ocitají v sociálně nepříznivé situaci
nebo jí jsou ohroženy. Pracovníci služby se
přitom zaměřují na ZVYŠOVÁNÍ INFORMOVANOSTI, DOVEDNOSTÍ A SEBEDŮVĚRY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ RODINY
TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN ZDRAVÝ VÝVOJ DÍTĚTE V RODINĚ. Služby poskytujeme v Brně, Břeclavi, Vyškově, Zastávce
u Brna a Bučovicích.
V Brně můžeme do práce s rodinou zapojit i RODINNOU ASISTENTKU, RODINNOU TERAPEUTKU A PRÁVNÍKA, kteří pak společně s klíčovým pracovníkem
vytváří okolo rodiny komplexní podporu.
S rodinami nejčastěji řešíme zakázky v oblasti péče a výchovy dětí, školní docházky,
lékařských prohlídek, bydlení a dalších.
CÍLEM SLUŽBY JE:
– 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.
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BRNO
V únoru 2018 jsme díky koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám mohli POSÍLIT TÝM SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY O NOVÉ POZICE
RODINNÉ ASISTENTKY A RODINNÉ
TERAPEUTKY. Kromě toho jsme posílili i pozici PRÁVNÍKA a vytvořili tak

multidisciplinární tým. V rodinách, se kterými v rámci sociálně aktivizační služby
spolupracujeme, můžeme nyní práci sociálního pracovníka podpořit i rychle dostupnou a na míru šitou právní a psychologickou podporou. Rodinná asistentka pak
pomáhá rodině se získáním praktických
kompetencí jako je sestavení ﬁnančního
plánu, vaření, péče o děti apod.

BŘECLAV
5 RODIN ZAPOJENO
V PROJEKTU KOPLEXNÍ
PRÁCE S OHROŽENÝMI
RODINAMI V BŘECLAVI

9 SPECIÁLNÍCH
VÝCHOVNÝCH
A VZDĚLÁVACÍCH
AKTIVIT

V roce 2018 jsme pořádali speciální výchovné a vzdělávací aktivity:
– Výstava Retrogaming v MMG Břeclav (9 klientů)
– Valentýnský workshop (6 klientů)
– Workshop o středních školách (5 klientů)
– Účast klientů na akci Ukliďmě Břeclav (1 klient)
– Přespání v klubu (5 klientů)
– Workshop Rozdílnost pohlaví (5 klientů)
– Malování s vůní kávy (3 klienti)
– Workshop ke Dni matek (5 klientů)
– Výtvarný workshop k soutěži Romano Suno (3 klienti)
V průběhu roku byl klientům k dispozici provoz klubu Přístav. Během letních
aktivit jsme 15x uspořádali tzv. PLÁCKY.

Nabízené aktivity v letních měsících zahrnovaly např. čtecí workshopy nebo matematicko-výtvarné workshopy.

JMK
V červenci 2018 jsme díky KOORDINOVANÉMU PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM mohli i v Břeclavi posílit tým sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem projektu
je během tří let stabilizovat 15 rodin v jejich životní situaci formou dlouhodobé
komplexní práce, a to při zapojení všech relevantních aktérů (rodina, OSPOD, služby
SAS a školy). V rámci projektu KOMPLEXNÍ PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI
V BŘECLAVI proběhlo 19. 10. SUPERVIZNÍ
SETKÁNÍ S PRACOVNÍKY OSPOD. Zaměřilo se na metodické nastavení předávání
informací mezi aktéry – rodina, OSPOD,
casemanager z IQ Roma servisu. V roce
2018 bylo do projektu zapojeno 5 rodin.
V období letních prázdnin 2018 jsme uspořádali několik VÝLETŮ PRO RODINY S DĚTMI.
– Dinopark Vyškov (4 dospělí, 6 dětí )
– Lednice – Plavba lodí + Minaret (5 dospělých, 5 dětí )
– Lanový park Hájenka (2 dospělí, 2 děti)

FIE – FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ
CO JE TO FIE?
Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet
učební potenciál jedince. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.
Feuerstein si všiml, že některé děti selhávají ve škole, protože nejsou schopny se vyrovnat
s formální situací učení. Nejsou schopny se poučit ze svých chyb. Tyto děti jsou tedy neúspěšné ne proto, že by nebyly dostatečně inteligentní, ale proto, že některé jejich poznávací
funkce nejsou dostatečně rozvinuty. Takové děti si nedovedou svou práci naplánovat, nedovedou předem promyslet strategii, kterou úkol vyžaduje, nedovedou strategii změnit, pokud
se změní podmínky úkolu apod.
Naši lektoři tedy s dětmi v rámci FIE vypracovávají různé písemné materiály, lektor ovšem
dbá na to, aby si je děti dokázaly spojit s realitou. Pomáhá jim tak lépe chápat souvislosti
a učit se zkušeností.
V roce 2018 jsme intenzivně pracovali
na lekcích FIE se skupinou pěti dětí ve věku
od 7 do 12 let. Dále jsme nabízeli hodiny
FIE na ubytovně, ze které se vyproﬁlovala
další tříčlenná skupina, se kterou jsme začali pracovat na začátku roku 2019.
Celkem lektorka odvedla za rok 2018
73 intervencí, to je 36,5 hodin.
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73

INTERVENCÍ

Pomáháme zlepšovat sociální situaci a vztahy lidí I 67

PŘEDŠKOLNÍ KLUB
Předškolní klub je určen dětem ze sociálně vyloučených lokalit ve věku od tří do
pěti (max. sedmi) let. Jeho hlavním CÍLEM
JE V PRŮBĚHU JEDNOHO ŠKOLNÍHO
ROKU PŘIPRAVIT DÍTĚ I JEHO RODIČE
NA NÁSTUP DO BĚŽNÝCH MATEŘSKÝCH
ŠKOL. S dětmi pracujeme zejména na
adaptaci na dětský kolektiv, posilujeme jejich předškolní dovednosti a zaměřujeme
se na logopedii. S rodiči spolupracujeme
na včasné a pravidelné docházce, zajištění
ﬁnancí na zaplacení mateřské školy a mnoha dalších věcech. V rámci městského projektu ROVNÝ PŘÍSTUP jsme také partneři
4 mateřských škol, kam s dětmi chodíme na
návštěvu.

Předškolní klub je v provozu
od pondělí do čtvrtka
od 8 do 12 hodin.
Vranovská 846/45, Brno 614 00

PRO PĚSTOUNY
9 PĚSTOUNSKÝCH
RODIN
10 DĚTÍ

10 ŠKOLENÍ
PRO PĚSTOUNY
V rámci celého programu Pro Rodiny
poskytujeme i služby pro pěstouny v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
V současnosti spolupracujeme s rodinami
s dětmi v příbuzenské pěstounské péči.
Proběhlo 10 ŠKOLENÍ, 9 z nich bylo organizováno IQRS a 1 jsme navštívili v Centru
pro rodinu a sociální péči v Brně. Témata
byla rozmanitá a vycházela z aktuálních

zkušeného průvodce, rodiny se seznámily
s historií Prahy a nejvýznamnějších památek. Navštívili jsme centrum Prahy, Karlův
most, Valdštejnské zahrady, Senát aj.

potřeb rodin. V roce 2018 se jednalo např.
o tato témata: první pomoc, děti a sexualita, závislosti a prevence, psychické
zdraví, rodinné zvyky, práva dětí aj. Bylo
zařazeno také tzv. KLUBOVÉ SETKÁNÍ,
kde měli pěstouni možnost využít prostor
pro sdílení zkušeností. Dále se uskutečnilo
SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ S TERAPEUTKOU,
jehož cílem bylo rozvíjet vzájemné vztahy
mezi pěstouny a nacházet společná řešení
v aktuálních životních situacích. Pravidelně
jsou zařazovány také společné REFLEXE
SPOLUPRÁCE.

Pokračuje také projekt DOMA S RODINOU, ﬁnancovaný Nadací Sirius a ve spolupráci s organizací DROM, romské středisko. V daném období byla FSS MU v Brně
zpracována výzkumná zpráva s názvem
ANALÝZA POTŘEB RODIN ZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT S DĚTMI
V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI. Proběhly
také 3 PRACOVNÍ SKUPINY za účasti zainteresovaných odborníků v dané problematice (např. pracovníků OSPOD, MMB
NRP, doprovázejících organizací, právníků,
psychologů aj.).

Nadace Terezy Maxové dětem podpořila náš projekt CESTA Z GHETTA,
díky němuž měly rodiny možnost navštívit Prahu. Výlet se uskutečnil za účasti

Rozvíjíme inovace a efektivnější
přístupy v souvislosti s výkonem
sociální práce a služeb
PRÁCE S RODINOU
V rámci projektu PRÁCE S RODINOU
(KPSVL) jsme v roce 2018 posílili tým sociálních pracovníků sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o dvě nové pozice –
rodinnou asistentku a rodinnou terapeutku.
Tým doplňuje i právník, který se zaměřuje
na oblast rodinného práva. Klíčový pracovník v případě potřeby intenzivnější práce na rodičovských kompetencích zapojí

do spolupráce rodinnou asistentku, která
s rodinou může "trénovat" i několikrát týdně konkrétní rodičovské kompetence přímo
v domácnosti rodiny (jde např. o nastavení
denního režimu, učení dítěte na nočník či
péči o novorozence). V rodinách, které se
potýkají s různými psychickými problémy,
je zapojena rodinná terapeutka. Klíčový
pracovník se může v případě potřeby obrátit na právníka.

Díky projektu Práce s rodinou jsme rodinám schopni poskytovat
komplexnější služby přímo navázané na jejich potřeby.
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DLUHOVÁ PORADNA V BŘECLAVI

ZAOSTŘENO NA RODINU

6 SPOLUPRACUJÍCÍCH
ORGANIZACÍ

5 ODBORNÝCH
WORKSHOPŮ

2 SPOLUPRACUJÍCÍ
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

2 RODINNÉ KONFERENCE

V říjnu 2018 jsme slavnostně za účasti
zástupců města Břeclavi a spolupracujících organizací otevřeli Dluhovou poradnu
v Břeclavi. V období prvních tří měsíců probíhalo mapování dluhové situace ve městě.
Navázali jsme spolupráci se šesti organizacemi a dvěma advokátními kancelářemi.
ZÁJEM VEŘEJNOSTI I MÉDIÍ O FUNGOVÁNÍ DLUHOVÉ PORADNY IQ ROMA
SERVISU JE ZNAČNÝ JIŽ OD JEJÍHO
ZAČÁTKU. Již v prvních měsících nás začali oslovovat klienti s potřebou oddlužení a v závěru roku jejich počet činil celkem 18 osob. Celkem už byly zveřejněny
3 tiskové zprávy (Deník Rovnost, Radnice
a Nový život) o zahájení a činnostech bezplatné poradny.
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1 INTERAKTIVNÍ
KONFERENCE
VÍCE NEŽ 70 ZAPOJENÝCH
ODBORNÍKŮ

6 VIDEÍ

V uplynulém roce pokračovala v IQRS
realizace projektu ZAOSTŘENO NA RODINU, jehož cílem bylo zejména v Brně,
Vyškově a Břeclavi, ale také ve zbylých
obcích Jihomoravského kraje rozvíjet inovativní nástroje při práci s ohroženými
rodinami – PŘÍPADOVÉ, INTERAKTIVNÍ
PŘÍPADOVÉ A RODINNÉ KONFERENCE. Jedná se o metody, které VRACEJÍ
ZODPOVĚDNOST ZA ŘEŠENÍ SITUACE
OHROŽENÝCH DĚTÍ ZPĚT DO RUKOU
RODIN A PODPORUJÍ BEZPEČNÉ ZAPOJENÍ DĚTÍ DO ŘEŠENÍ. Jedná se o setkání
rodiny, dítěte a odborníků s cílem zmapovat současnou situaci a potřeby ohroženého dítěte a vymyslet společně plán řešení.
Důraz je kladen na dobrou přípravu všech
zúčastněných na setkání (zejména rodiny
a dětí ), na zajištění bezpečného prostředí
na setkání, na vzájemný respekt, důvěru
a partnerský přístup.

Do projektu se zapojili sociální pracovníci z OSPOD i neziskových organizací pracujících s rodinami s dětmi. V roce 2018
jsme pro ně uspořádali 5 ODBORNÝCH
WORKSHOPŮ. Jejich témata jsme stanovovali na základě dlouhodobé debaty
s účastníky. Obsah workshopů připravovala tzv. EXPERTNÍ PLATFORMA tvořená
pracovníky IQRS, partnery projektu z organizací Amalthea, Spondea, Společnost
Podané ruce a Ratolest a dalšími odborníky
z celé České republiky, kteří se metodám
PK, IPK a RK věnují. Mimo workshopy si
MOHLI ÚČASTNÍCI PROJEKTU ZMÍNĚNÉ NÁSTROJE VYZKOUŠET V PRAXI –
tedy realizovat je pro rodiny, se kterými

spolupracují. V roce 2018 byly v rámci
projektu Zaostřeno na rodinu realizovány
2 rodinné a 1 interaktivní případová konference. Sociální pracovníci si však metody
oblíbili natolik, že si jejich organizaci a facilitaci objednávali komerčně i mimo projekt, a to přes naši vzdělávací ﬁrmu Diversitas s. r. o.. Do projektu se do konce roku
2018 zapojilo více než 70 odborníků z celé
České republiky. V závěru roku pracovníci
IQRS představili zcela NOVÁ VIDEA, která
propagují a vysvětlují případové, rodinné
i interaktivní konference a jsou ke shlédnutí na YouTube a stránkách Akademie
Diversitas. V počátku roku 2019 pak bude
k dispozici metodika k RK a IPK.

Videa o případových, interaktivních případových a rodinných
konferencích najdete na www.akademie-diversitas.cz
nebo na www.youtube.com/user/IQRomaservis.
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Pro naplnění vize a poslání IQ Roma servisu je důležité, abychom byli efektivní, průběžně
se vzdělávali, ale zároveň uměli své zkušenosti předat dál. Je potřeba, abychom měli udržitelné ﬁnancování a svoji práci vyhodnocovali s ohledem na společenský přínos a dopad našich
aktivit.

Společnosti ukazujeme dobrou
praxi a vnášíme zkušenosti
a stanoviska z praxe
PROJEKT RAPID RE-HOUISNG
BRNO ZÍSKAL CENU SOZIAL MARIE
SOZIAL MARIE je nejstarší cenou předávanou sociálně inovačním projektům. Od
roku 2005 je každoročně udělována celkem 15 výjimečným projektům z oblasti
sociálních inovací.
Padesáti brněnským rodinám, které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových
domech a jiných formách bytové nouze,
byla v rámci tohoto projektu nabídnuta
možnost bydlet ve standardním nájemním bytě a intenzivní podpora pro udržení
bydlení. Poskytovatelem služby bylo právě
IQRS.

HODNOCENÍ POROTY
Naprosto úžasné: Toto je vůbec první uplatnění přístupu Housing First v České republice. První využití “randomizované kontrolované studie”, jejímž průvodním jevem je úspěch.
Nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší opatření pro ukončení bezdomovectví rodin. Inovační intervence s velkými nároky a požadavky, kdy nejrůznější zainteresované strany táhnou za jeden provaz, aby už žádná rodina nebyla bez domova. Rodiny nejsou segregované, ale jsou
rozmístěny po celém Brně včetně samotného historického centra. Celý projekt je dobře přijímán a předsudky zatížená “romská otázka” se proměnila v sociálně-politickou, kterou lze
řešit. Dosavadní výsledky jsou víc než velmi slibné.
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HOUSING FIRST

ROMA CIVIL MONITOR

Pracovníci podpory v bydlení původního programu Rapid Re-Housing během
roku 2018 poskytli čtyři KONZULTACE
SPŘÁTELENÝM ORGANIZACÍM ohledně nastavení programů Housing First
a ohledně přípravy týmu na zabydlení
prvních domácností v nových lokalitách.
Podobnou PODPORU POSKYTLI TAKÉ
PĚTI SAMOSPRÁVÁM v rámci procesu
rozhodování o nastavení systému sociálního bydlení. Pracovníkům sociálních odborů
umožnili nahlédnout běžný výkon praxe
podpory v bydlení.

V roce 2018 jsme PŘISPĚLI KAPITOLOU
O PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ V ČR DO
ROMA CIVIL MONITOR – publikace, kterou koordinuje Central European University a jejímž cílem je sledování implementací
národních romských strategií. V této studii
jsme popisovali dopady zavedení povinné
předškolní docházky a inkluzivního zákona
na romské děti.

Členové týmu se zúčastnili TŘÍ MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ, kde prezentovali
příklady dobré praxe a návrhy na možná
vylepšení koordinované podpory ohroženým domácnostem.
Ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení se pracovníci týmu účastnili
PODZIMNÍ ŠKOLY HOUSING FIRST – prvního systematického vzdělávacího modulu
Housing First v ČR. Ve spolupráci s pracovníky Magistrátu města Brna pracovníci týmu dále koordinovali svoji podporu
a pravidelně přinášeli návrhy na zlepšení
inovativní praxe.

Na základně prokázání
funkčnosti přístupu Housing
First ZŘÍDILO MPSV V RÁMCI
OPZ PRO ROZŠÍŘENÍ TOHOTO
PŘÍSTUPU SPECIFICKOU
PROJEKTOVOU VÝZVU 108.

NEZISCAFFÉ
V rámci nabídky Akademie Diversitas jsme spustili cyklus NezisCaﬀé. Jde
o PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY U KÁVY,
jejichž témata vychází z prostředí neziskových organizací. Naši kolegové si tak
pro veřejnost připravili přednášky třeba
na téma PR v neziskových organizacích
nebo Time management.
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Organizace v roce 2018 znovu potvrdila, že je Spolehlivou
veřejně prospěšnou organizací, když při komplexním hodnocení
organizace Asociací veřejně prospěšných organizací získala
značku spolehlivosti na další 3 roky.

Kontrolami a inspekcemi kvality
procházíme s dobrými výsledky
a oceněním kvality
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JMK
Předmět: Dodržování hygienických zásad v Hudební kaváraně Amaro Records,
Milady Horákové 328/22
Závěr kontroly: Bez závad

ZAOSTŘENO NA RODINU
Tým projektu Zostřeno na rodinu se
pravidelně
účastní
METODICKÝCH
SETKÁNÍ K RODINNÝM KONFERENCÍM
v Pardubicích, kde sdílí praxi a konzultuje metodické otázky s dalšími NNO
a OSPODy, které se rodinnými konferencemi zabývají nebo zabývat chtějí.
PRÁCE TÝMU BYLA PREZENTOVÁNA
NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI s názvem Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů, kterou pořádal ÚMPOD
v květnu 2018 a NA KONFERENCI O SOCIÁLNÍ PRÁCI V HRADCI KRÁLOVÉ.
I díky projektu byla uspořádána interaktivní případová konference pro tehdy čtrnáctiletou Magdu. Ta se na základě této zkušenosti stala v podstatě AMBASADORKOU
METODY IPK a vystoupila na několika
konferencích. S naší pomocí se zapojila do
práce se spřátelenou organizací Lumos.
Společně s Magdou jsme také v roce 2018
napsali ODBORNÝ ČLÁNEK na téma interaktivní případová konference, který
byl později PUBLIKOVÁN V ČASOPISU
SOCIÁLNÍ PRÁCE.
V únoru jsme se sešli s vedením sociálního odboru Magistrátu města Brna, se
zástupci ﬁnančního oddělení s metodiky

SPOD. V rámci schůzky jsme prezentovali
inovativní metody, které projekt Zaostřeno
na rodinu prosazuje. PRO NAŠE AKTIVITY
JSME ZÍSKALI AKTIVNÍ PODPORU
MAGISTRÁTU.
Členky týmu Zaostřeno na rodinu zároveň po celou dobu roku 2018 organizovaly OSOBNÍ SCHŮZKY S PRACOVNÍKY
OSPOD A NNO V JMK, kde prezentovaly dobrou, v rámci projektu prosazovanou, praxi. Po celou dobu sloužil tým
jako METODICKÁ PODPORA OHLEDNĚ
INOVATIVNÍCH METOD V CELÉM JMK.

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V BŘECLAVI
Jako každý rok i letos se pobočka IQRS
Břeclav zapojila do prezentace poskytovatelů na Dni sociálních služeb. Akce se konala 16. 5. 2018. Kolemjdoucí se tak mohli
dozvědět, jaké služby poskytujeme, diskutovat s námi a prohlédnout si fotograﬁe
z akcí, či poslechnout příběhy klientů, které jsme řešili nebo řešíme. V rámci programu veletrhu měly možnost vystoupit děti
z komunitního divadla organizace Romano
expres.
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KRAJSKÝ ÚŘAD JMK – ODBOR
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Předmět: Dodržování a správnost aplikace
ustanovení § 48 a následujících zákona při
výkonu sociálně – právní ochrany dětí (dále
jen „SPO“) pověřenou osobou.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA – ODBOR
SOCIÁLNÍ PÉČE – DOTACE Z ROZPOČTU
MĚSTA BRNA PRO ROK 2017
Předmět: Kontrola zaměřená na rozsah
a kvalitu poskytované sociální služby v souladu se standardy kvality.
Soc. sl.: Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež

Závěr kontroly: Ověření souladu údajů
uvedených v Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnost č. 4 projektu se skutečným
stavem projektu a prohlídkou místa realizace projektu nebyly zjištěny nedostatky.

Závěr kontroly: Širší kontext sociální situace klienta a popis průběhu spolupráce
(individuální plánování, přehodnocování)
byly sděleny a dovysvětleny ze strany vedoucího služby ústně. Ze záznamů v systému nebyly některé informace zcela zřejmé.
Informační materiály má organizace (konkrétně i pro NZDM) zpracovány výborně.
I metodika pro danou službu byla zpracována podrobně. Vedoucí služby uvedla, že
organizace pracuje na jiném způsobu evidence individuálních plánů než doposud.
Při kontrole bylo zjištěno, že výkonnost
neodpovídá realitě, jelikož počty intervencí
nebyly vedeny správně, což bude předmětem příští kontroly ze strany MMB.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA – ODBOR
SOCIÁLNÍ PÉČE – DOTACE Z ROZPOČTU
MĚSTA BRNA PRO ROK 2017

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA – ODBOR
SOCIÁLNÍ PÉČE – DOTACE Z ROZPOČTU
MĚSTA BRNA PRO ROK 2017

Závěr kontroly: Bez nálezu
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU
SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD
Předmět: Projekt CZ. 1.11/3.1.00/22.01273,
Centrum integračních služeb Brno

Předmět: Kontrola účelného využívání v souladu s předloženým projektem/
projekty
Soc. sl.: Terénní programy
Závěr kontroly: Kontrola neshledala ve vedení dokumentace ani v zajišťování služby
žádné nedostatky, pracovníci organizace
poskytli při kontrole plnou součinnost.

Předmět: Kontrola zaměřená na rozsah
a kvalitu poskytované sociální služby v souladu se standardy kvality.
Soc. sl.: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Závěr kontroly: Pracovníci uvedli, že nyní
pracuje organizace na jiném způsobu evidence individuálních plánů než doposud.
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Doporučujeme přehlednější a v některých případech i obsáhlejší vedení zápisů,
ze kterých by bylo jasnější, jakým způsobem probíhá proces plánování / přehodnocení. Veškeré informační materiály má
organizace zpracovány velmi poutavě,
nechybí srozumitelná verze informací pro

děti. Předložená metodika byla rovněž bez
připomínek. Při kontrole bylo zjištěno, že
výkonnost neodpovídá realitě, jelikož počty intervencí nebyly vedeny správně, což
bude předmětem příští kontroly ze strany
MMB.

Budujeme angažovanou
a „učící se“ organizaci
založenou na hodnotách
a nejsou nám cizí ani
kompetence digitálního věku
IQ Roma servis se stal jednou z devíti organizací, které
absolvovaly pilotní, transformačně vzdělávací program
IMPACT ACADEMY: Ukaž změnu
IMPACT ACADEMY je intenzivní, transformačně vzdělávací program, který je
určen především organizacím občanské
společnosti, sociálním podnikům a zástupcům donátorů. Do prvního ročníku v lednu
2018 vstoupilo devět organizací s motivací dosáhnout co největšího pozitivního
dopadu na svou cílovou skupinu a posílit komunikaci své činnosti na veřejnost
a k donátorům.

BĚHEM ROKU 2018 JSME PROŠLI
8 VZDĚLÁVACÍMI MODULY, které se
mj. zabývaly osvojením metody řetězce
dopadů a metod sledování dopadu, prací
s daty či komunikací dopadu veřejnosti.
Poznatky, které jsme v průběhu programu
a návazné spolupráce posbírali, nyní zavádíme postupně do praxe organizace – revidujeme evaluaci aktivit, operační i strategické plány a způsob, jakým veřejnost
i donátory informujeme o dopadu naší
činnosti.
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12. 10. 2018 proběhl v organizaci již 3. ročník INTERNÍ
VZDĚLÁVACÍ KONFERENCE PNUTÍ, v duchu kolegové kolegům.
Pracovníci přímé i nepřímé práce si pro
své kolegy připravili workshopy dle svého
odborného zaměření. Témata byla vybírána
na základě poptávky v organizaci – společně jsme se tak věnovali systému sociálních
dávek, pěstounské péči a osvojování, práci
se závislými klienty, využívání Facebooku,
dále jak vše stihnout bez zbláznění či jak
pracovat se svým počítačem a jak využít
ve své práci příběh. Kromě workshopů
proběhly diskuze na témata, jak motivovat
klienty, reﬂexe a zpětná vazba a v neposlední řadě sdílení tipů na téma relaxace
a psychohygiena. Program jsme v tomto
roce poprvé nabídli spolupracujícím organizacím a dobrovolníkům.

"Pnutí byla skvělá akce, kdy kolegové pro
kolegy dle jejich zkušeností, pracovního zaměření i svých osobních koníčků připravili
program. Líbila se mi kombinace profesionálního přístupu s přátelskou atmosférou, pestrost nabízených workshopů, možnost diskuze, společné sdílení napříč týmy. Každého
samozřejmě potěší, když je na akci dobré občerstvení a akce Pnutí nebyla po této stránce rozhodně pozadu. Milým bonusem bylo
osvědčení o účasti pro každého účastníka.
Těším se na další ročník!"
Monika M.

V květnu 2018 proběhlo již tradiční VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ IQRS
V AREÁLU PRUDKÁ. Tuto jedinečnou příležitost společně stráveného,
a hlavně nerušeného času jsme věnovali aktivitám zaměřeným
na hodnoty organizace.
Program akce každoročně připravují vybraní kolegové. Tentokrát byl společný čas
věnován ukázkám práce jednotlivých týmů,
aktivitám na podporu týmové soudržnosti
a rozvoji konceptu komunitní práce.
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Jsme členy sítí
a pracovních skupin
Platforma pro sociální bydlení

Komunitní plánování (Břeclav, Brno,
Vyškov, Bučovice)

Aliance proti dluhům

Novinkou v roce 2018 bylo tzv. VYPNUTÍ – odpočinkovorozvojový den na podporu soudržnosti jednotlivých týmů.
Vypnutí se konalo 23. 11. a jednotlivé týmy si program naplánovaly na míru.
Potřeba společně stráveného času v rámci týmu vyšla z dynamiky rozvoje organizace, náboru nových pracovníků a změn
ve vedení. Někteří vyrazili na procházku
do přírody, jiní společný čas vyplnili nejen
rozvojovými hrami, ale třeba i společným
obědem.

“Vypnutí bylo super. Prošli jsme se, hráli
jsme rozvojové hry a hodně jsme si povídali.
Mám pocit, že jsem mé nejbližší kolegy mnohem lépe poznala a bude se nám tak spolu
ještě lépe pracovat.”
Natálie R.

– KPSS Brno – skupina Romové
a cizinci

Česká školní inspekce

– KPSS Břeclav – skupina Rodina, děti
a mládež

Komise pro sociální začleňování

– vedoucí pobočky IQRS je vedoucí
pracovní skupiny Rodina, děti
a mládež KPSS Břeclav

Spolupráce s obcemi
Koordinovaný přístup k řešení
problematiky sociálně vyloučených
lokalit Břeclav i Brno

– KPSS Břeclav – skupina Osoby
ohrožené sociálním vyloučením

Pracovní skupina pro sociální
oblast Regionální stálé konference
Jihomoravského kraje

– Řídící skupina KPSS Břeclav
Pracovní skupina Projekty
a Implementace v rámci spolupráce
s Agenturou pro sociální začleňování

Výbor pro národnostní menšiny
Zastupitelstva města Brna

Co nás čeká v roce 2019?
Na základě účasti v programu Impact
Academy nás letos čeká REVIZE
STRATEGICKÉHO PLÁNU a následně i případná úprava realizovaných aktivit. V rámci šíření našeho know-how bychom chtěli i
4. ročník Pnutí nabídnout spřáteleným organizacím i dalším zájemcům. Pokračovat
chceme také v realizaci Vypnutí v duchu
posilování a budování týmu.

– KPSS Brno – skupina Děti, mládež
a rodiny

Rada vlády pro národnostní
menšiny a Výbor pro spolupráci
se samosprávami pod radou vlády
pro záležitosti romské menšiny

NEJVĚTŠÍ VÝZVOU TOHOTO ROKU
JE PRO NÁS SNAHA O INOVACI V PRÁCI
S DATY – budeme hledat zdroje, které by
nám pomohly zefektivnit nejen sběr, ale
i vyhodnocování dat, a podpořily tak informování veřejnosti i donátorů o dopadu
naší práce.
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Pracovní skupina Prevence kriminality

European Anti Poverty Network ČR
Mladí ladí
RomanoNet
Pracovní skupina NZDM a SAS (Brno)
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Rozvíjíme naši vzdělávací
firmu Akademii Diversitas
a její podíl/vliv na trhu

4

AKREDITOVANÉ
KURZY

NEZISCAFFÉ

22

3

6

PŘÍPADOVÝCH/INTERAKTIVNÍCH
PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ

FACILITACE PRACOVNÍCH
SKUPIN

I nadále funguje v rámci IQRS vzdělávací instituce AKADEMIE DIVERSITAS
(Diversitas s. r. o.), která se zaměřuje
především na VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ
ODBORNÝCH METOD PRÁCE. Nabízené
akreditované kurzy se v roce 2018 zabývaly tématy případových konferencí, case
managementu, oddlužení, obrany proti
diskriminaci Romů, vedení týmu a jak připravit a vést multikulturní lekce.

neziskových organizací, nemusí se však nutně týkat pouze jich (např. využívání online
i oﬄine nástrojů pro plánování úkolů, práce
s drogově závislými, PR a marketing aj.).
V uplynulém roce proběhly celkem
4 akreditované kurzy na klíč a 6 Neziscaﬀé
workshopů.
Během roku 2018 jsme v rámci AD také
realizovali (organizovali a/nebo facilitovali) 22 PŘÍPADOVÝCH/INTERAKTIVNÍCH
PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ pro rodiny
s ohroženými dětmi a 3 facilitace pracovních skupin.

V roce 2019 se bude Akademie Diversitas
zaměřovat na akreditaci dalších kurzů s tématy evaluace v sociální práci, případové
a interaktivní konference. Neziscaﬀé bude
pokračovat s dalšími zajímavými tématy
z oblasti vedení týmových porad, projektového managementu, práce s lidmi s drogovou
závislostí, PR a marketingu aj. Kromě nového
loga vznikne v průběhu roku i nový web.

V roce 2018 jsme vytvořili nový koncept
kratších workshopů. Tzv. NEZISCAFFÉ je
kombinace posezení u kávy a workshopu, kdy témata vychází z prostředí
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Projekty a financování

Děkujeme všem našim
podporovatelům
a donátorům v roce 2018

Zdroje financování v roce 2018
2%

9%

33 %

41 %
5%
10 %

město
BŘECLAV

Státní rozpočet ČR

9 658 121,43 Kč

33 %

Jihomoravský kraj

525 600,00 Kč

2%

2 591 317,45 Kč

9%

11 920 136,83 Kč

41 %

Soukromé nadace

2 831 124,35 Kč

10 %

Vlastní činnost a dary

1 418 844,32 Kč

5%

28 945 144,38 Kč

100 %

Obce Jihomoravského kraje
Evropská unie a evropské fondy

CELKEM

Děkujeme za podporu!
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Děkujeme moc také všem našim
individuálním dárcům v roce 2018

Děkujeme všem spolupracujícím institucím a jednotlivcům, kteří
přispěli k tomu, že naše práce má výsledky a přináší pozitivní změnu!
Mgr. Veronika Skalská – logopedka
Mgr. Gabriela Vykypělová – školitelka vzdělávání pro pěstouny
senátor Zdeněk Papoušek

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A FIRMY:

1) PRO ORGANIZACI
Aligerová Zuzana
Bětáková Marta
Čapková Radka
Černobila Ondřej
Elsnerová Silvie
Gruml Jan
Hank Andrej
Herková Natálie
Chvátal Jiří
Klamková Katarína
Klišová Markéta
Klouda Adam
Kolomazníková Kateřina
Laubová Karolína
Majerčík Lubomír

Maléřová Lenka
Motyčková Šárka
Ocelák Radek
Pólová Šárka
Roudnická Michaela
Salátová Marie
Salay Monika
Scott Zuzana
Sedláčková Denisa
Sochor Zdeněk
Svárovský Ivan
Šikulová Veronika
Šintáková Anežka
Šubrt Oldřich

Thielová Linda
Tománková Ivana
Valášek Petr
Vavroš Zbyněk
Vávrová (Kochtíková)
Hana
Vrbová Marie
Wágnerová Romana
Žďára Tomáš
Žďárek Vojtěch
děti z CRD
FINNLINE spol. s r.o.
FORUM DÁRCŮ/DMS

2) PRO GENDALOS
Brožková Alena
Budai Nicol
Havliš Vladimír
Janíčková Eva
Kandel Michal
Kandelová Veronika
Knotek Leoš
Kočiš Petr
Kratochvíl Tomáš

Matula Ondřej
Melkovič Jakub
Mihaličková Monika
Patočková Marcela
Prokůpková Veronika
Půček Miloslav
Ruml Michael
Skoupá Markéta

Sorm Jaroslav
Spilka Petr
Spilková Blanka
Škařupová Kateřina
Vávra Tomáš
Zemánek Jan
Zezulová Monika
Žůrek Jan

Ratolest
Spondea
DROM, romské středisko
Magdalenium
Společnost Podané ruce o. p. s.
Střediska výchovné péče pro děti a mládež Help me
Dětské centrum Teen Challenge Brno (NZDM)
Armáda spásy (NZDM Dživipen, Lavina)
Dětský dům Zábrdovice – FARA
SVČ Lužánky – pracoviště Legato
ZOO Brno
Oční studio Aleše Žejdla
Nakladatelství Dlouhá punčocha
ASZ – konkrétně Doubravka Pichrtová
Bajkazyl a Bike Kitchen Brno
Nadační sociální fond MMB
iniciativa Děti patří domů

Potravinová banka
A proč? (čtení dětem)
ZDVOP Klokánek
SOS vesničky
MRK
INEX-SDA, z. s.
Nadání a dovednosti, o. p. s.
Divadlo Feste
Junák – český skaut
Skautský institut, z. s. (Brno)
čerpací stanice MOL
Trialog
Triáda
Sdružení pěstounských rodin

SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY:
The International School of Brno, o. p. s.
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
SOŠ Morava, o. p. s.
ZŠ Sekaninova + SPC Sekaninova
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Pedagogická fakulta MU – Kabinet multikulturní výchovy
Střední škola informatiky, poštovnictví a ﬁnančnictví Brno, příspěvková organizace
ZŠ Slovácká Břeclav
ZŠ Herbenova Břeclav

SPOLUPRACUJÍCÍ OSPOD:
Brno-Střed
Brno-Sever
Brno-Židenice
Brno-Maloměřice - Obřany
Brno-Černovice
Brno-Nový Lískovec
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Brno-Vinohrady
Brno-Šlapanice, referát náhradní
rodinné péče
OSPOD Konice
OSPOD Břeclav
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TÝM POBOČKY BŘECLAV DĚKUJE:

TÝM PROJEKTU ZAOSTŘENO NA RODINU DĚKUJE:
Klubík Břeclav z. s.
Tereza Břeclav – konkrétně účetní (Kamila
Rausová a Zita Vlhová)
ZŠ Slovácká Břeclav
ZŠ Herbenova Břeclav
Městský úřad Břeclav
ÚP Břeclav

Rádi bychom za celý tým projektu Zaostřeno na rodinu poděkovali všem pracovníkům, kteří se
v uplynulém roce zapojili do našeho projektu – ať už tím, že navštěvovali naše workshopy či setkání
k pilotním konferencím nebo s námi alespoň diskutovali důležité otázky na téma případových, rodinných a interaktivních konferencí při osobních schůzkách. Děkujeme za Vaši energii, čas, nápady,
podněty i otázky, kterými jste obohatili nejen námi pořádané akce, ale také metodiky, které jsme
v projektu vytvořili.

Muzeu romské kultury za zapůjčení výstavy
Vinařské škole ve Valticích za květinové dary pro vítězky soutěže Miss romské poupě
Mikro Trading s.r.o. za ceny pro malé vítězky Miss romské poupě
Paní Salajkové (MěÚ Břeclav – odbor majetkový) za vstřícný a spolupracující přístup v programu
Druhá šance
Marcelu Ščukovi a Asociaci sociálně zodpovědných romských podnikatelů a spolků za ﬁnanční
dar na konání Mezinárodního dne Romů v Břeclavi

Speciální poděkování patří pracovníkům, kteří s námi nejenom spolupracovali pravidelně, ale kteří
se také aktivně zapojili do našich akcí a předávali své zkušenosti dále. Jedná se o:
Mgr. Stanislava Voneše z OSPOD Brno Řečkovice
Mgr. Janu Liškovou z OSPOD Vyškov
Mgr. Marcelu Zvonařovou z OSPOD Brno Královo Pole
Mgr. Kateřinu Wimětalovou z OSPOD Brno Maloměřice a Obřany
Mgr. Marcelu Klimparovou a Mgr. Patrícii Hanzlovou, Drom, romské středisko.
Mgr. Kateřinu Štastnou, TRIALOG, Brno
Helenu Famfrlovou, IQ Roma servis
Bc. Pamelu Markovou, IQ Roma servis

Oblastní Charita Břeclav
PMS Břeclav
Royal Rangers Břeclav
Práh Jižní Morava z. ú.
Domov seniorů Břeclav
Okresní soud v Břeclavi – informační
oddělení soudu – p. Gabriela Vlková
Městská knihovna Břeclav

TÝM JMK DĚKUJE:
Spolupracující školy: Základní škola v Zastávce u Brna, ZŠ Bučovice, Školní 710 a 711, Základní
škola Vyškov, Na Vyhlídce 12, Základní škola Vyškov, Nádražní 5
Romana Martinková, Dis, OSPOD Bučovice
OSPOD Vyškov – konkrétně: p. Mgr. Zouharová, Mgr. Otevřelová, Bc. Valachová, Mgr. Lišková
Mgr et Mgr. Jitka Lábrová, Dis. – děkujeme za proklientský přístup a spolupráci s námi
Mgr. Gabriela Vybíralová a Mgr. Zuzana Vařejková – lokální síťařky
p. Eva Prošková a Bc. Magda Nebojsová – sociální pracovnice města Vyškov
Ing. Josef Táborský – vedoucí Odboru místního hospodářství Vyškov
pan Břetislav Usnul – v roce 2018 místostarosta Vyškova
pan Drahomír Gottvald a paní Gottvaldová – majitelé ubytovny

TÝM NZDM BRNO DĚKUJE:
Projekt my street ﬁlms a Apolena Rychlíková
Monika Balogová, která pro naše klienty uspořádala taneční workshop
Projekt Krabice od bot - Okrašlovací spolek pro Komín – Dana Zouharová
Nábřeží Svitavy – festival Překročme řeku

Velké poděkování pak patří partnerům našeho projektu, kteří s námi tvořili obsah našich workshopů a spoluvytvářeli či z velké míry vytvářeli metodiky, které v projektu vznikly. Rádi bychom tímto
poděkovali za jejich čas, vstřícnost, odborné náhledy, informace a diskuze, které velmi obohatili náš
projekt. Bez Vás by náš projekt nebyl tím, čím je! Jmenovitě jde o:
Mgr. Evu Pospíchalovou a Mgr. Michaelu Kršíkovou, Spondea, Brno
Mgr. Gabrielu Pavlíkovou, Amalthea/RK centrum, Chrudim
Mgr. Tomáše Kozla, Společnost Podané ruce, Brno
Mgr. Zuzanu Ghezu, Ratolest Brno
Dále bychom rádi poděkovali odborníkům, kteří svými odbornými přednáškami přispěli k obsahu
našich workshopů. Díky nim jsme sebe i účastníky obohatili o cenné informace, zkušenosti a podněty týkající se praxe případových, rodinných a interaktivních konferencí. Jmenovitě jde o:
Mgr. Zlatu Brůžkovou a Ingrid Hanzlíkovou, Lumos, Praha
Mgr. Petru Pfaurovou, Centrum rodinných konferencí Lata, Praha
Mgr. Martinu Smutnou, Dobrá rodina, Praha
Mgr. Michaelu Zdráhalovou, UMPOD, Brno
Mgr. Kateřinu Martínkovou, RK centrum, Chrudim
Mgr. Evu Pávkovou, psycholožka, Brno
Mgr. Júliu Preclíkovou, Rozum a cit, Plzeň

TÝM KARIÉROVÉHO CENTRA DĚKUJE:
Bc. Jarmila Pečková, ředitelka Remedia Plus z.ú.,
Jiří Klempirik, Plant manager, Manuli Hydraulics Europe s.r.o,
Mgr. Michal Kučera, Ph.D., vedoucí oddělení bezpečnosti a ostrahy sbírek, Moravská galerie;
Mgr. Barbora Dvořáková, ředitelka, Domov pro seniory Okružní,
Centrum vzdělání všem, Bc. Martina Milotová a celý tým CVV

TÝM TSP DĚKUJE:
supervizorovi Honzovi Soukupovi a Sibiř – Nezávislé kulturní a komunitní centrum
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DÁLE DĚKUJEME:
– lidem kteří darovali knihy do knihovny Gendalos: Blanka a Petr Spilkovi,
– organizacím, které darovaly knihy do knihovničky Gendalos:
Albatros Media, a.s. (Nadace Albatros), Modré knihkupectví, knihkupectví Dlouhá punčocha,
AMOS – KamPoMaturite.cz, s. r. o., Nakladatelství Triáda, s. r. o.,
– umělcům, kteří darovali předměty do tiché aukce na beneﬁci:
Zuzana Aligerová
Adam Klouda
Michaela Roudnická
Denisa Sedláčková
Ivan Svárovský
Romana Wágnerová

Jan Gruml
Šárka Motyčková
Marie Salátová
Veronika Šikulová
Marie Vrbová
děti z CRD

– za pomoc v publicitě: blog Eduin, o.p.s., Český rozhlas pořad O Roma vakeren,
SRNM (Společenství Romů na Moravě) Romano Hangos, Hate Free Culture,
– tvářím našich letáčků – Daniela Horváthová, Michal Urbánek, Jan Sýkora, Jana Pištolová,
za rozhovory s klienty – Marilin Zámková, Michael Mižigár, Marie Maková, Kristína Biháriová,
– Kabinet múz, Bajkazil, Gipsy Kája Brno (BENEFICE 2018),
– hostům setkání Gendalos: Ivona Shafaq, Fatima Rahimi, Lubomír Gašpar, Roman Kubín,
Prokop Matěj.

Projekty a jejich donátoři 2018
PROJEKTY S PODPOROU STÁTNÍHO ROZPOČTU A SAMOSPRÁV
PRO DOSPĚLÉ – TERÉNNÍ PROGRAMY
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 4 565 598 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (3 187 200 Kč, 69,81 %),
Jihomoravský kraj (256 400 Kč, 5,62 %), Statutární město Brno (738 000 Kč, 16,16 %)
a města Břeclav (294 798 Kč, 6,46 %), Vyškov (62 000 Kč, 1,36 %), Zastávka (27 000 Kč, 0,59 %)
Program PRO DOSPĚLÉ zajišťuje realizaci a poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům/tkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších obcích
Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Bučovice, Vyškov a další). Projekt podpořil 383 klientů prostřednictvím 14 448 intervencí a kontaktů.

PRO MLADÉ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 3 986 800 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (3 050 600 Kč, 76,52 %),
Jihomoravský kraj (249 000 Kč, 6,25 %), Statutární město Brno (677 000 Kč, 16,98 %),
Městská část Brno-sever (10 000 Kč, 0,25 %)
Program PRO MLADÉ zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, v rámci něhož nabízí
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 277 klientů prostřednictvím 14 268 intervencí
a kontaktů.

PRO RODINY – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
Individuální projekt SAS JMK
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2018–31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 15 268 052 Kč, tj. 3 817 013 Kč/rok
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ) –
(3 817 013 Kč, 100 %)
Program PRO RODINY poskytoval celoročně poradenství a podporu rodinám s dětmi v oblasti péče o děti,
jejich vzdělávání, rozvoji a podpoře rodinných vztahů, zdravých návyků v oblasti trávení volného času na
území Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením, a to především romského původu, které se potýkají s existenčními, ale také výchovnými a vzdělávacími potížemi.
Projekt podpořil 402 klientů prostřednictvím 17 628 intervencí a kontaktů.

Síla rodiny
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2018–31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 430 307 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (430 307 Kč, 100 %)
Pracovníci v oblasti podpory ohrožených rodin realizovali v roce 2018 aktivity zaměřené na posílení
koordinované spolupráce s rodinami, OSPOD a dalšími službami. Primárně jsme se zaměřovali na zlepšení
rodinného prostředí dítěte, péči o děti a jejich udržení v biologické rodině, podpoření jejich zdravého vývoje
a práci na rodičovských kompetencích – v projektu jsme podpořili celkem 48 rodin v Brně, 5 rodin v Břeclavi
a 3 rodiny ve Vyškově. V průběhu projektu bylo zrealizováno 23 workshopů zaměřených na podporu
rodičovských kompetencí v Brně a v Břeclavi. Celkem jsme spolupracovali s 23 odborníky, uspořádali jsme
celkem 3 případové konference a v rámci aktivity „Osvěta práce s rodinami na veřejnosti“ jsme vytvořili
6 videí týkajících se případových, rodinných a interaktivních konferencí.
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DOBROVOLNÍCI – SPOLEČNÝ SVĚT

CIGI CIGI CIRKUS

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 154 465 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo vnitra ČR (68 860 Kč, 44,58 %),
Jihomoravský kraj (32 127,5 Kč, 20,80 %), Bader Philantrophies Inc. (53 477,5 Kč, 34,62 %)

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2018
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Magistrát města Brno (16 000 Kč, 100 %)

Cílem projektu byl rozvoj a udržení dobrovolnické činnosti v IQ Roma servisu a podpora samotných dobrovolníků. V roce 2018 se do projektu aktivně zapojilo 52 dobrovolníků (z toho 27 dlouhodobých – fungujících
déle než 6 měsíců), kteří společně odpracovali 766,25 hodin dobrovolnické práce. Dobrovolníci poskytli individuální podporu 29 klientům prostřednictvím doučování a mentoringu. V rámci skupinové podpory pracovalo
10 dobrovolníků s celkem 81 klienty a 19 rodinami. Celkem byly zrealizovány 4 vzdělávací a rozvojové aktivity
a podpořena realizace celkem 14 komunitních akcí.

GENDALOS – NEJSI V TOM SÁM!
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 785 172 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (500 816 Kč, 63,78 %),
Jihomoravský kraj (284 356 Kč, 36,22 %)
Tým Gendalos se zaměřil na podporu školní úspěšnosti romských žáků na ZŠ a SŠ. Pracovali jsme individuální
i skupinovou formou se žáky, jejich rodiči a pedagogy. Studentům jsme poskytovali doučování a připravovali
pro ně motivační a seberozvojové aktivity. Studenti se účastnili motivačních setkání s vrstevníky zaměřených
na poznávání nových přátel a inspirujících osobností. Individuální i skupinovou formou jsme nabízeli kariérové
poradenství, zaměřené především na výběr SŠ. Na ZŠ jsme realizovali také informační bloky o Vzdělávacím
programu Gendalos, které žáky podpořily nastavením příznivého třídního klimatu, předcházením šikaně
a diskriminaci.

TÝDEN ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 3. 4.–31. 12. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 176 257 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo kultury ČR (9 225 Kč, 5,23 %),
Magistrát města Brna (167 032 Kč, 94,77 %)
Ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi, romskými osobnostmi, aktivisty a dobrovolníky jsme uspořádali v týdnu od 8. 4. -13. 4. 2018 Týden romské kultury v Brně. Kulturní program byl zahájen v Muzeu romské kultury v rámci Mezinárodního dne Romů. Týden byl zaměřen na prezentaci romské kultury, prezentaci
romských osobností a otvírání dialogu mezi lidmi s cílem potírat tím rasovou a národnostní nesnášenlivost.

KROK ZA KROKEM
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 1 274 062,80 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Úřad vlády České republiky (768 468,2 Kč, 60,31 %),
Jihomoravský kraj (505 600 Kč, 39,69 %)
Tým komunitní práce zajišťoval potřeby komunity v Brně, Vyškově a Břeclavi. Jednotlivé činnosti se zaměřovaly na pravidelná setkávání, komunitní akce podporující zlepšování stavu bydlení či okolního prostředí, ve
kterém komunita žije, dále na rozšiřování sítě komunity a upevňování vztahů (celkem 14 akcí podporující dobré
sousedské vztahy, 24 menších akcí uvnitř komunity). Dále se formou workshopů a společných diskuzí podařilo podpořit rozšiřování informací o možnostech kvalitního vzdělávání pro děti a mládež (celkem 35 setkání/
workshopů) a proběhlo také 6 workshopů k tématu bydlení.

ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ V KLUBU
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2018
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Statutární město Brno (50 000 Kč, 100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 50 000 Kč

Projektem Zdravě a bezpečně v klubu jsme navázali na předchozí ročníky realizace preventivních projektů. Cílem projektu bylo zajištění kontinuální nabídky preventivních aktivit pro klienty nízkoprahového klubu.
V rámci projektu jsme zrealizovali 6 workshopů, 2 komunitní akce, kterých se účastnilo celkem 172 osob,
a 2 sportovní akce s celkovou návštěvností 197 osob.
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VÝŠE ROZPOČTU: 16 000 Kč

Prostřednictvím projektu jsme zajistili kontinuální nabídku aktivit realizovaných v nízkoprahovém klubu pro
děti a mládež. Od ledna 2018 jsme v Brně realizovali pravidelné lekce sociálního cirkusu pro děti ve věku
6–26 let, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Cigi cigi cirkus si za rok realizace v Brně získal u dětí velkou oblibu, dohromady se zúčastnilo pravidelných lekcí 145 dětí. Celkem proběhla 3 vystoupení pro veřejnost,
2 vystoupení proběhla v Brně a jedno v Břeclavi v rámci oslav Mezinárodního dne Romů. Dvakrát jsme spolu
s klienty realizovali workshopy pro veřejnost.

PROJEKTY S EVROPSKOU PODPOROU (EU a EHP)
ZAOSTŘENO NA RODINU – INOVACE V PRÁCI S OHROŽENÝMI DĚTMI
A RODINAMI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2017–31. 3. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 2 632 905 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ)
Projekt cílí na profesionalizaci a zavádění inovativních metod při práci s ohroženými dětmi a rodinami u pracovníků, kteří pracují s těmito rodinami v Jihomoravském kraji. IQ Roma servis realizuje projekt v partnerství
se 4 neziskovými organizacemi (Amalthea, Ratolest, Spondea, Společnost Podané ruce) a ve spolupráci s desítkami zástupců OSPOD, poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací na území Jihomoravského
kraje. Do roku 2018 proběhlo 6 setkání expertní platformy, 6 workshopů lokální sítě odborníků, dvě pilotní
rodinné, dvě případové a jedna interaktivní případová konference.

PRÁCE JE ŠANCE
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 3. 2018–28. 2. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 8 312 914 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ)
Projekt umožnil vznik speciﬁckého kariérního centra pro zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně
znevýhodněných Romů v Brně. Aktivity projektu umožňují 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. Kontinuální spolupráce s dalšími aktéry (ÚP, místní zaměstnavatelé) zajišťuje efektivitu i udržitelnost podpory. V současnosti bylo podpořeno 51 účastníků, 2 účastníci
nalezli uplatnění na trhu práce, bylo zrealizováno 9 skupinových a vzdělávacích aktivit.

NÁVAZNÁ PODPORA ZABYDLENÝCH RODIN PROGRAMU RAPID RE-HOUSING
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2018–31. 3. 2020
VÝŠE ROZPOČTU: 3 997 127,50 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ)
Projekt je zaměřen na speciﬁckou podporu ohrožených rodin v Brně pro udržení bydlení, jež jim bylo přiděleno
v rámci realizace inovativního programu Rapid Re-Housing. Aktivity projektu se zaměřují skrze intenzivní case
management na nejohroženější z 50 bydlících rodin a současně nabízí podporu nově vzniklým sousedstvím
s vyšším zastoupením cílové skupiny projektu. V roce 2018 jsme pracovali se 48 rodinami. Naše podpora zahrnovala také práci v sousedstvích. Součástí projektu je také podrobná evaluace efektivity aplikovaných metod
práce a jejich dopadů na cílovou skupinu.

PRÁCE S RODINOU – KOMPLEXNÍ PODPOROU KE ZLEPŠENÍ SITUACE
ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN V BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 2. 2018–31. 1. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 6 987 075 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ)
Projekt se zaměřuje na komplexní řešení nepříznivé situace ohrožených rodin s dětmi v soc. vyloučených lokalitách města Brna. Hlavním cílem je v průběhu 3 let stabilizovat min. 40 rodin v jejich životní situaci formou
dlouhodobé komplexní spolupráce. Nezbytnou složkou je hledání řešení se zapojením dalších relevantních
institucí a subjektů formou case managementu a využívání inovativních nástrojů participace (případové, interaktivní či rodinné konference). Aktuálně pracuje tým 2 sociálních pracovníků, právníka, rodinné asistentky
a terapeutky s 43 rodinami (a 135 rodinnými příslušníky). Díky navýšené kapacitě SAS pracujeme s novými
rodinami, které jsme evidovali jako zájemce o službu nebo které nám doporučil OSPOD.
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ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 69 419 468 Kč (IQ Roma servis, z.s. – 1 486 312 Kč)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání
Systémový projekt Magistrátu města Brna je realizován ve spolupráci se všemi MŠ na území města Brna zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi a 4 neziskovými organizacemi, které provozují neformální
předškolní klub (IQRS, Apoštolská církev, DROM, romské středisko, Petrov – občanské sdružení pro práci
s dětmi a mládeží brněnské diecéze). Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a inkluzivitu předškolního
vzdělávání ve městě Brně a zapojit co největší počet dětí do předškolního vzdělávání. IQ Roma servis v rámci
tohoto projektu provozuje Předškolní klub od pondělí do čtvrtka. V roce 2018 byly mj. realizovány workshopy
pro rodiče zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí a zapojení rodičů do vzdělávání dětí.

DLUHOVÁ PORADNA V BŘECLAVI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018–30. 9. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 4 193 325,50 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ)
Projekt umožnil vznik dluhové poradny poskytující odbornou pomoc pro zmírnění či vyřešení tíživé životní
situace zadluženým/předluženým osobám v Břeclavi. Prostřednictvím projektu jsou realizovány také osvětové
a preventivní aktivity směřující ke zlepšení informovanosti a ﬁnanční gramotnosti u cílové skupiny.

PILOTNÍ TESTOVÁNÍ RYCHLÉHO ZABYDLENÍ RODIN S DĚTMI
(RAPID RE-HOUSING)
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2016–31. 8. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 2 785 855,25 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ) –
(2 530 233,88 Kč, 90,82 %) The European Union Agency for Fundamental Rights – Local Engagement
for Roma Inclusion (FRA LERI) – (255 621,37 Kč, 9,18 %)
Rapid Re-Housing vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servisu a Ostravské univerzity a kladl
si za cíl ukončit bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi za pomoci asertivní a intenzivní sociální práce.
V roce 2018 se podařilo dokončit zabydlování všech 50 rodin do bytů v majetku Statutárního města Brna
a dále tyto rodiny podpořit intenzivní podporou v podobě sociální práce. 96 % rodin si své bydlení udrželo,
zlepšilo se zdraví dětí i rodičů a snížila se míra psychosociálního stresu u matek. Kompletní výsledky a další
informace o projektu najdete na https://hf.socialnibydleni.org/rapid-re-housing-brno.

V průběhu roku 2018 probíhalo nastavení spolupráce s dalšími organizacemi a mapování dluhové situace
v Břeclavi. Dále jsme poskytli odbornou pomoc 18 osobám, řešili jsme 133 exekucí a poslali jsme 112 žádostí
o sdělení výše dluhu.

PROJEKTY S PODPOROU ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH NADACÍ
A NADAČNÍCH FONDŮ

PRÁCE S RODINAMI V BŘECLAVI

POMÁHÁME RODINÁM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2018–30. 6. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 2 976 760 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ)

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018–30. 6. 2019
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace J&T (190 304 Kč, 100 %)

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 2018
pracoval stálý tým s 5 rodinami (14 rodinnými příslušníky). Kromě zapojeného OSPOD v Břeclavi spolupracují
pracovníci i s dalšími organizacemi a odborníky. Evidujeme celkem 8 zapojených organizací včetně OSPOD.
V Břeclavi proběhla již první meziinstitucionální supervize s OSPOD.

Pracovnice SAS působící v Jihomoravském kraji poskytují podporu vedoucí ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Podpora rodinám je doplňována
o doučování, skupinové workshopy pro rodiny s dětmi a o realizaci kurzů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování pro děti, které probíhají pravidelně na vyškovské pobočce IQ Roma servis nebo v prostorách místní ubytovny.

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: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ)
Pro romskou menšinu v Brně projekt přináší kapacity, jež podpoří její zájem podílet se aktivně na rozvoji
a řešení jí formulovaných potřeb a oživí spolupráci mezi aktéry v komunitě, která povede k realizaci několika
občanských iniciativ a otevření a svépomocnému provozu komunitního centra. V rámci projektu jsme v druhé
polovině roku 2018 připravovali prostory k otevření komunitního centra Savore džene, které se nám podařilo
uvést do provozu na začátku roku 2019. Toto komunitní centrum slouží jako prostor pro setkávání, sebevzdělávání a realizaci skupinových aktivit dle vlastních pravidel cílové skupiny. Aktivizovali jsme 5 komunitních lídrů,
kteří se společně s komunitními pracovníky budou podílet na facilitaci aktivit občanských skupin a podpoře
jejich síťování.

KVALITA PŘEDEVŠÍM – KOMPLEXNÍ EVALUACE A PODPORA ROZVOJE
KVALITY V IQ ROMA SERVIS
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020
VÝŠE ROZPOČTU: 1 913 098,15 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ)
Projekt reaguje na neoptimální systém evaluace přímé práce s klienty a podpory jejího rozvoje v organizaci
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Prostřednictvím externího auditu a zavádění doporučených
opatření dochází k revizi stávajícího systému a k jeho následnému přenastavení a posílení kompetencí organizace v oblasti evaluace a rozvoje kvality. Revidované vzdělávací plány a následné systematické vzdělávání
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pomáhá zvyšovat odborné i manažerské kompetence pracovníků přímé práce. V průběhu roku 2018 probíhaly audity sociálních služeb, 1. běh kurzu Efektivní rozhovor, byly podpořeny managerské dovednosti vedoucích pracovníků prostřednictvím supervize vedoucích a pro pracovníky v sociálních službách probíhala
metodická setkání. V následujícím roce budou zaváděna nová opatření v souladu s výsledky auditů.

VÝŠE ROZPOČTU: 190 304 Kč

DOMA S RODINOU
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2017–31. 12. 2019
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Sirius (645 822 Kč, 100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 645 822 Kč

Pracovnice Programu pro pěstouny v roce 2017 zahájila realizaci projektu, který se soustředí na kvalitu práce
při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí. Projekt je realizován v partnerství s organizací DROM, romské středisko. V červenci 2017 se rozběhl výzkum ve spolupráci
s Fakultou sociálních služeb Masarykovy univerzity mapující potřeby pěstounských rodin v sociálně znevýhodněném prostředí v Brně, který bude studijním materiálem pro pracovní skupinu. V průběhu roku proběhla
3 pracovní setkání zaměřena na pěstounskou péči, aktuálně pracujeme na sběru materiálu pro vytvoření doporučující metodiky.

SVÉPOMOCÍ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 6.–31. 10. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 20 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Olgy Havlové: Výbor dobré vůle (20 000 Kč, 100 %)
Projekt Svépomocí byl zaměřen na podporu rodin, které získaly nájemní smlouvu v městských bytech v rámci
projektu Rapid Re-Housing. Tyto rodiny se většinou pohybují na hranici příjmové chudoby, pobírají dávky
hmotné nouze a jejich příjem je tak značně omezen. Z projektu bylo podpořeno celkem jedenáct domácností, kde došlo ke zlepšení jejich komfortu bydlení a z toho plynoucí zvýšení motivace rodin k udržení bytu.
Podpora probíhala formou vymalování, výměny/opravy dveří, opravy odpadu, zajištění soukromí a zastínění,
na veškerých změnách se podíleli členové domácností.
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MÁM NA TO II.
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2017–30. 9. 2018
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Albatros (747 622 Kč, 100 %)

OBCHŮDKY ALBERT VE VYŠKOVĚ
VÝŠE ROZPOČTU: 747 622 Kč

Projekt opět cílil na komplexní podporu především romských studentů základních, středních a vysokých škol
při výběru vhodné školy a při průchodu studiem. S 37 studenty jsme nastavili individuální plán. Procentuální
úspěšnost udržení se ve vzdělávacím proudu je 92 %. 11 studentů se doučovalo 3 x a vícekrát. 9 z nich si udrželo nebo zlepšilo známku (tj. 81 %). Celkem se doučování zúčastnilo 22 studentů. 23 studentů se zapojilo jako
dobrovolníci do příprav beneﬁčního koncertu. 16 dalších studentů odvedlo dobrovolnickou práci při jiných
aktivitách organizace.
Realizovali jsme 17 lekcí mediální gramotnosti a kritického myšlení, kterých se zúčastnilo 31 unicitních studentů. Proběhly 4 exkurze s účastí 12 unikátních studentů. 14 studentům jsme pomáhali hledat brigádu nebo
práci a 6 z nich ji s naší pomocí absolvovalo.

MÁM NA TO III.
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018–30. 9. 2019
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Albatros (956 320 Kč, 100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 956 320 Kč

Projekt opět cílí na komplexní podporu především romských studentů základních, středních a vysokých škol
při výběru vhodné školy a při průchodu studiem. V rámci projektu plánujeme poskytnout min. 60 klientům
individuální podporu,
min. 5 studentů se zúčastní prezentace zahraničních příležitostí, 3 studenti se zúčastní zahraniční mobility
a 30 studentů bude podpořeno v rámci stipendijního fondu Gendalos.

CESTA Z GHETTA
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2018–30. 6. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 14 300 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Terezy Maxové dětem (14 300 Kč, 100 %)
Projekt "Cesta z ghetta" navazoval na úspěšně realizovaný projekt "Pojďme spolu ven I. a II.". Projekt byl zaměřen na příbuzenské pěstounské rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Brna a na podporu
trávení aktivního volného času těchto rodin. Cílem záměru bylo rodiny zaktivizovat, překročit prostor sociálně
vyloučené lokality a zúčastnit se s nimi kulturně-poznávací akce mimo město Brno. V rámci projektu jsme zrealizovali cestu do Prahy, kde jsme společně navštívili historicky významná místa. Součástí aktivity byl společný
oběd, kdy měly rodiny možnost být pohromadě a společně sdílet společné zážitky. Rodiny na jaře čeká ještě
společný výlet do aquaparku.

BAKALA FOUNDATION – FINANCOVÁNÍ STIPENDIJNÍHO FONDU GENDALOS
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2018–31. 7. 2019
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Bakala Foundation (100 000 Kč, 100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 100 000 Kč

Stipendijní fond Gendalos, který je součástí Vzdělávacího programu Gendalos, pomáhá překonávat studentům ﬁnanční obtíže, které mohou vést k předčasnému odchodu ze vzdělávání. Finanční podpora je realizována
prostřednictvím účelově vázaných stipendií. Nejčastěji se jedná o příspěvky na jízdné, učebnice a pomůcky
do školy a vybavení pro praktickou výuku na středních školách a učilištích. Za školní rok 2017/2018 evidujeme
82 % podpor, které naplnily svůj účel.

POWER OF SMALL STEPS
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 2. 2017–31. 1. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 95 000 $ (2 413 000 Kč)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Bader Philanthropies Inc. (2 159 635, Kč, 89,5 %),
MMB/JMK (253 365 Kč, 10,5 %)

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 12.–31. 12. 2018
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadační fond Albert (3 000 Kč, 100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 3 000 Kč

Tento projekt realizujeme jako součást běžných aktivit pobočky IQ Roma servis ve Vyškově. Velmi oblíbenou aktivitou je tzv. korálkování, kdy ženy a děti dochází na pobočku a z korálků vyrábějí šperky – náušnice,
náhrdelníky, prstýnky, náramky. Díky tomuto projektu mohly ženy s dětmi tyto výrobky prodávat na stánku
v prodejně Albert, kde po odečtení všech nákladů utržily celkem 1250 Kč. Tyto peníze budou použity na společný výlet.

POZNEJME SE – MULTIKULTURNÍ FESTIVÁLEK A VÝLET DO PRAHY
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4.–31. 7. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 1 468 € (37 070 Kč)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company (37 070 Kč, 100 %)
Projekt reagoval na nedostatek příležitostí k setkávání Romů a majority a vzniku prostoru pro jejich vzájemnou
interakci. Cílem bylo přispět ke snížení navzájem předsudečného a stereotypního vnímání Romů a majoritních
obyvatel, obývajících nejen brněnskou vyloučenou lokalitu. Zároveň náš projekt nabídl a představil dětem
a mladým lidem smysluplné možnosti využití volného času a působil tak preventivně před tlaky prostředí
vedoucí nezřídka k sociálně patologickému jednání. V rámci projektu se uskutečnil Multikulturní festiválek
s účastí 200 návštěvníků a výjezd dětí do Prahy, kterého se zúčastnilo celkem 9 dětí.

BERTÍK – KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4.–30. 9. 2018
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadační fond Albert (35 000 Kč, 100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 35 000 Kč

Projekt “Komu se nelení, tomu se zelení “ umožnil vyzkoušet si formou hry v bezpečném a známém prostředí
principy spoření, získávání peněz a nakládání s nimi. Jednalo se o preventivní aktivitu, která předávala správné
návyky v oblasti ﬁnanční gramotnosti. Do hry se zapojilo 74 dětí a 2 středoškolačky jako pomocnice.

AMARO RECORDS - RHYTHM IS A DRIVE OF OUR LIFE
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2016–30. 4. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 45 000 $ (1 143 000 Kč)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Bader Philanthropies Inc. (1 143 000 Kč, 100 %)
V rámci tohoto projektu se nám v roce 2016 podařilo otevřít hudební kavárnu, která svými prostory navazuje
na již vzniklé nahrávací studio. V projektu jsme pokračovali s veřejnými akcemi a workshopy pro mladé Romy
stejně jako pro ostatní hudebníky a zainteresovanou veřejnost. V roce 2017 se podařilo v kavárně a studiu
dokončit 13 skladeb na komunitní a 15 na profesionální úrovni, 4 profesionální a 4 komunitní videoklipy a dále
zaměstnat na tréninkových pozicích 9 mladých Romů. Od začátku projektu se zúčastnilo 30 hudebních aktivit
a 12 workshopů v kavárně přes 150 členů komunity a 2000 návštěvníků.

AVEN AMENCA BRNO – VYŠKOV – BŘECLAV
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2017–31. 3. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 657 900 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Open Society Fund (657 900 Kč, 100 %)
Projekt navazuje na projekt „Romští rodiče pro inkluzi“ a zaměřuje se na advokační aktivity a podporu budování komunity s důrazem na aktivismus romských rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání. V roce 2017 jsme
se soustředili na aktivizaci rodičů prostřednictvím leadership tréninků a komunitních setkání, informování
o jejich právech a povinnostech v oblasti vzdělávání dětí a přenos know-how ostravské skupiny Aven Amenca.
Součástí projektu je realizace kampaně V jedné lavici – ta byla podpořena vernisáží fotograﬁí během beneﬁce
programu Gendalos v prosinci 2017. Výstava byla poté přesunuta do kavárny Amaro records a dále do prostor
úřadu městské části Brno-střed, nyní je možné ji najít v Komunitním centru Savore Džene.

Projekt cílí na budování a rozvoj romské občanské společnosti v Jihomoravském kraji. V průběhu roku vykrystalizovaly v Brně 4 proaktivní skupiny, v rámci těchto skupin řešíme témata, jako je bydlení, vzdělávání dětí,
trávení volného času dětí či zlepšování veřejného prostoru. Ve Vyškově řeší komunita stav veřejného prostoru
v okolí bydliště, celkem pracujeme s 36 aktivními Romy a Romkami. Dále jsme se soustředili i na spolupráci
s různými stakeholdery – proběhla setkání s brněnským zastupitelem, tajemníkem MČ Brno-sever, s vedoucím
bytového odboru ve Vyškově, sezení na odboru životního prostředí MČ Brno-sever.
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Rozvaha a výsledovka 2018
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Zpráva auditora

100

101

Rozvaha za poslední tři roky
AKTIVA

Č. řádku

Stav
k 31. 12. 2016

Stav
k 31. 12. 2017

Stav
k 31. 12. 2018

A.

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

1

+24 767,00

+24 363,00

+24 132,00

A. I.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM

2

+17,00

+16,00

+0,00

A. I. 2.

Soft ware

4

+17,00

+16,00

+0,00

A. II.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM

10

+25 921,00

+25 921,00

+26 013,00

A. II. 4.

Samostatně movité věci a soubory movitých věcí

14

+25 814,00

+25 814,00

+25 959,00

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

+107,00

+107,00

+54,00

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

+0,00

+0,00

+0,00

A. III.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM

21

+200,00

+200,00

+200,00

A. III. 2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

+200,00

+200,00

+200,00

A. IV.

OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM

29

-1 371,00

-1 774,00

-2 081,00

A. IV. 2.

Oprávky k soft ware

31

-17,00

-16,00

+0,00

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému
majetku

33

+0,00

+0,00

+0,00

A. IV. 7.

Oprávky k samost. movitým věcem a souborům
movitých věcí

36

-1 247,00

-1 651,00

-2 027,00

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

-107,00

-107,00

-54,00

B.

KRATKODOBÝ MAJETEK CELKEM

41

+2 261,00

+3 440,00

+8 685,00

B. I.

ZÁSOBY CELKEM

42

+150,00

+166,00

+101,00

B. I. 1

Materiál na skladě

43

+150,00

+166,00

+101,00

B. II.

POHLEDÁVKY CELKEM

52

+595,00

+643,00

-180,00

B. II. 1.

Odběratelé

53

+124,00

+38,00

-444,00

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

+172,00

+171,00

+177,00

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

57

+50,00

+117,00

+63,00

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstanci

58

+0,00

+0,00

+0,00

B. II. 13.

Nároky na dotace a os

65

+5,00

+0,00

+0,00

B. II. 17.

Jiné pohledávky

69

+244,00

+317,00

+24,00

B. III.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

72

+1 512,00

+2 608,00

+8 737,00

B. III. 1.

Pokladna

73

+247,00

+215,00

+525,00

B. III. 2.

Ceniny

74

+1,00

+3,00

+3,00

B. III. 3.

Účty v bankách

75

+1 264,00

+2 390,00

+8 209,00

B. III. 8.

Peníze na cestě

B. IV.

JINÁ AKTIVA CELKEM

80

+0,00

+0,00

+0,00

+4,00

+23,00

+27,00
+27,00

B. IV. 1.

Náklady na příští období

81

+4,00

+11,00

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

82

+0,00

+2,00

+0,00

x

Dohadné účty aktivní

+0,00

+10,00

+0,00

+27 028,00

+27 803,00

+32 817,00

Stav
k 31. 12. 2016

Stav
k 31. 12. 2017

Stav
k 31. 12. 2018

AKTIVA CEKLEM
PASIVA
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Č. řádku

A.

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

86

+26 262,00

+25 855,00

+25 520,00

A. I.

JMĚNÍ CELKEM

87

+26 187,00

+25 901,00

+25 389,00

A. I. 1.

Vlastní jmění

88

+25 807,00

+25 446,00

+25 111,00

A. I. 2.

Fondy

89

+380,00

+455,00

+278,00

A. II.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM

91

+75,00

-46,00

+131,00

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

92

+75,00

-46,00

+131,00

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

B.

CIZÍ ZDROJE CELKEM

95

+766,00

+1 948,00

+7 297

B. II.

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

98

-6,00

+0,00

+0,00

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

105

-6,00

+0,00

+0,00

B. III.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

106

+774,00

-220,00

+45,00

B. III. 1.

Dodavatelé

107

+28,00

+48,00

+56,00

B. III. 3.

Přijaté zálohy

109

+25,00

+24,00

+23,00

B. III. 4.

Ostatní závazky

110

+0,00

+3,00

+0,00

B. III. 5.

Zaměstnanci

111

+0,00

+0,00

+9,00

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

+0,00

+0,00

+0,00

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení
a veř. zdrav. pojištění

113

+0,00

+0,00

+0,00

B. III. 8.

Daň z příjmů

114

+0,00

+0,00

+0,00

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

115

+0,00

-6,00

-5,00

B. III. 12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

+0,00

+23,00

+312,00

B. III. 13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu organů úz. samos. celků

119

-989,00

-503,00

-507,00

B. III. 17.

Jiné závazky

123

+0,00

+23,00

+1,00

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

128

+162,00

+168,00

+156,00

B. IV.

JINÁ PASIVA CELKEM

130

+1 546,00

+2 168,00

+7 252,00

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

131

+1,00

+21,00

+146,00

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

132

+1 525,00

+2 147,00

+7 106,00

134

+27 028,00

+27 803,00

+32 817,00

PASIVA CELKEM
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(v tis. Kč)
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Výsledovka za poslední tři roky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč)
Č.
řádku

Stav
k 31. 12. 2017

Stav
k 31. 12. 2018

A.

NÁKLADY

A. I.

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

1

+1 508,00

+1 892,00

+5 536,00

A. I. 1.

Spotřeba materiálu

2

+1027,00

+1 247,00

+1 277,00

A. I. 2.

Spotřeba energie

3

+467,00

+608,00

+538,00

A. I. 3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4

+14,00

+37,00

+20,00

A. II.

SLUŽBY CELKEM

6

+2 733,00

+3 340,00

+3 701,00

A. II. 2.

Prodané zboží

7

+32,00

+244,00

+71,00

A. II. 5.

Opravy a udržování

7

+89,00

+36,00

+42,00
+485,00

A. II. 6.

Cestovné

8

+515,00

+443,00

A. II. 7.

Náklady na reprezentaci

9

+0,00

+9,00

+0,00

A. II. 8.

Ostatní služby

+2 097,00

+2 608,00

+3 103,00

A. III.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

11

+17 871,00

+20 000,00

+22 655,00

A. III. 9.

Mzdové náklady

12

+13 492,00

+15 073,00

+17 117,00

A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění

13

+4 317,00

+4 872,00

+5 531,00

A. III. 12.

Zákonné sociální náklady

15

+62,00

+55,00

+7,00

A. IV.

DANĚ A POPLATKY

17

+0,00

+0,00

+0,00

A. IV. 16.

Ostatní daně a poplatky

20

+0,00

+0,00

+0,00

A. V.

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

21

+193,00

+327,00

+164,00
+21,00

10

A. V. 17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

22

+29,00

+166,00

A. V. 18.

Ostatní pokuty a penále

23

+0,00

+0,00

+0,00

A. V. 20.

Úroky

25

+0,00

+0,00

+0,00

A. V. 21.

Kursové ztráty

26

+26,00

+11,00

+1,00

A. V. 23.

Manka a škody

28

+1,00

+1,00

+0,00

A. V. 24.

Jiné ostatní náklady

29

+137,00

+118,00

+142,00

A. VI.

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA
REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK

30

+322,00

+404,00

+376,00

A. VI. 25.

Odpisy dlouhodobého majetku

31

+322,00

+404,00

+376,00

A. VII.

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM

37

+8,00

+51,00

+82,00

A. VII. 32.

Poskytnuté členské příspěvky

39

+8,00

+51,00

+82,00

42

+22 635,00

+26 014,00

+28 813,00

Stav
k 31. 12. 2016

Stav
k 31. 12. 2017

Stav
k 31. 12. 2018

+3 763,00

NÁKLADY CELKEM

Č. řádku

104

Stav
k 31. 12. 2016

B

VÝNOSY

B. I.

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ
CELKEM

43

+836,00

+1 037,00

B. I. 1.

Tržby za vlastní výrobky

44

+0,00

+0,00

+0,00

B. I. 2.

Tržby z prodeje služeb

45

+781,0

+609,00

+3 763,00

B. I. 3.

Tržby z prodeje zboží

46

+55,00

+428,00

+0,00

B. III.

AKTIVACE CELKEM

52

+0,00

+0,00

+0,00

B. III. 8.

Akti vace materiálu a zboží

53

+0,00

+0,00

+0,00

B. IV.

OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM

57

+576,00

+400,00

+480,00

B. IV. 9

Zúčtování fondů

+0,00

+381,00

+322,00

B. IV. 13.

Ostatní pokuty a penále

59

+5,00

+0,00

+0,00

B. IV. 15.

Úroky

61

+0,00

+2,00

+0,00

B. IV. 16.

Kursové zisky

62

+1,00

+0,00

+0,00

B. IV. 18.

Jiné ostatní výnosy

64

+570,00

+17,00

+158,00

B. VI.

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM

73

+364,00

+419,00

+304,00
+302,00

B. VI. 27.

Přijaté příspěvky (dary)

75

+361,00

+416,00

B. VI. 28.

Přijaté členské příspěvky

76

+3,00

+3,00

+2,00

B. VII.

PROVOZNÍ DOTACE CELKEM

77

+20 934,00

+24 112,00

+24 397,00

B. VII. 29.

Provozní dotace

78

+20 934,00

+24 112,00

+24 397,00

VÝNOSY CELKEM

79

+22 710,00

+25 968,00

+28 944,00

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

80

+75,00

-46,00

+131,00

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

82

+75,00

-46,00

+131,00

Přestaňte snít, že jste jen důsledkem
čehosi, a věřte, že jste příčinou.
Frances Larimer Werner
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