neziskovka roku

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2013

IQ Roma servis získal ocenění
neziskovka roku 2013!

sídlo
Brno

plácek
Brno

pobočka
Břeclav

pobočka
Vyškov

Brno:

Sídlo, vedení IQRS:
Vranovská 846/45, Brno, 614 00
Tel. 1: 543 213 310 (recepce)
Fax: 543 214 809
„Plácek“ Svitavské nábřeží:
Husovická 884/4, Brno, 614 00

Vyškov:

Palánek 74, 682 01, Vyškov
Tel. 1: 774 898 817 (sociální pracovnice)
Tel. 2: 774 224 509 (pedagogická pracovnice)

Břeclav:

Blansko

Ivanovice
na Hané
Zastávka

Znojmo

Tř. 1. máje 39, Poštorná, 691 41, Břeclav
Tel.: 519 324 849

Bučovice

Hodonín
Mikulov
Lanžhot

Podpořte nás!
finanční
podpora

staňte se naším
dobrovolníkem

prostřednictvím
programu Gendalos

Podpořte finančně fungování celého
IQ Roma servisu

Buďte aktivním občanem se srdcem na
pravém místě a staňte se součástí naší
vize! Zapojit se můžete dle svých mož‑
ností do konkrétních projektů, kampa‑
ní, volnočasových aktivit, vzdělávacích
procesů jako je doučování a mentor‑
ství. Podpoříte tak konkrétního člověka
na cestě ze sociálního vyloučení.
Buďte součástí naší cesty a poslání!

B. účet: 6 500 413 001 / 5500
Pošlete darovací sms (DMS) na 87 777
Jednorázově: DMS Gendalos
(30 Kč = 28,50 Kč pro Gendalos)
Roční podpora: DMS ROK Gendalos
(DMS měsíčně po dobu 1 roku)

Jsme vděční za jakýkoli finanční dar, jednorázový i trvalý příkaz, který umožní
naši práci udržet i dále rozvíjet.

B. účet: 189 104 187 / 0300
Více informací o snížení daňového základu naleznete na : iqrs.cz/podporte‑nas

iqrs.cz/dobrovolnici

www.gendalos.cz
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„Pro důstojné
společenské
uplatnění Romů“
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KATARÍNA KLAMKOVÁ
Ředitelka & statutární zástupkyně
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Milí spolupracovníci, přátelé, podporovatelé,
v uplynulém roce jsme se stali hrdými nositeli ocenění Neziskovka roku 2013. I když je stále co zlepšovat a mnohé
zůstává nedokonalé, stojí za to si blahopřát a užít povzbudivou zpětnou vazbu na naši práci a organizaci. Od roku
2003 jedeme na dřeň a naplno... s chybami, ale odhodlaně. Učíme se z prolité energie úspěchů i neúspěchů, zrajeme.
S věkem přichází profesionalizace, ale srdce stále kotví u vize. Přesto jsem nikdy nepodléhala tlaku reality materiálních
problémů více než v roce 2013. Byla to sice velmi užitečná lekce k prohloubení naší udržitelnosti, ale stoupaly úzkosti.
Rok 2013 byl také rokem mimořádně velkých změn pro organizaci. Ze skoro 70 lidí jsme klesli na 47, v této souvislosti
jsme reformovali celou organizační strukturu a přišli jsme o několik dlouholetých kolegů a kolegyň. Aktivně jsme
začali využívat veřejně prospěšné práce i další nástroje úřadu práce, enormně rostly úkoly a penzum práce na
každého pracovníka. Díky tomu se nám podařilo udržet kapacitu přímé podpory pro téměř 1900 klientů. Revidovali
jsme i veškeré další měsíční a roční náklady (a to přitom nikdy nebyly vysoké) a smlouvy s dodavateli. Výsledkem je
úspora přes 18 % provozních nákladů. Úspěšně jsme také dokončili stavbu našeho nového sídla na Vranovské 45
v Brně, kam jsme se v průběhu března přestěhovali z původních prostor na ulici Hybešova. Dodrželi jsme rozpočet
25,8 milionů Kč, který byl z většiny pokrytý projektem ROP Jihovýchod, ale pořád pracně sbíráme 2,9 milionů Kč
kofinancování na finální finanční vypořádání stavby. Mezi naše priority do dalšího období bude patřit kromě
stabilních terénních a poradenských sociálních služeb také podpora finanční gramotnosti a oddlužování, zaměření
na výsledky v předškolní přípravě romských dětí souběžně s podporou rodičovských kompetencí, úspěšné ukončování
středoškolského vzdělání Romů, individualizované projekty zaměstnanosti primárně pro mladou generaci (pokud
se povede, tak i s využitím modelu sociálního podnikání) a pokračování ve smysluplných kampaních vůči komunitě
i veřejnosti. Chceme také přispět k podpoře funkční praxe sociálního bydlení, jak v přímé práci, tak aktivní účastí
v Platformě pro sociální bydlení. Díky logice financování naší práce, jejíž věčný kolotoč nejistot a změn má vliv na
efektivitu, si do budoucna také velmi přejeme získat více čestných členů a podporovatelů. Tedy více nezávislosti,
a to díky přímé roční či měsíční finanční a dobrovolnické podpoře ze soukromých zdrojů a od přátel. Přesvědčení
skeptici nám sice tvrdí, že v našem případě, vzhledem k cílové skupině, prý půjde o „kosmický prach“, ale my věříme,
že se to stejně jako splnění naši vize jednou povede... i s Vaší pomocí.
Děkuji Vám!
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Zpráva o činnosti IQ Roma servis, o. s. za rok 2013 obsahuje QR kódy, které odkazují na
konkrétní webové stránky

či PDF dokumenty ke stažení

.

K načtení QR kódu je potřeba mobilní telefon s připojením k internetu, vybavený fotoaparátem
a softwarem „čtečka QR kódů“.

Vize IQ Roma servisu
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.
Poslání IQ Roma servisu
Být prostředníkem, který:
›› podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu
a společenského uplatnění
›› a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.
IQ Roma servis, o.s.
„Pro důstojné společenské uplatnění Romů“
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Kdo jsme?

Komu a kde pomáháme?

IQ Roma servis vznikl jako nezávislé občanské sdružení již
v roce 1997. Dle nového občanského zákoníku jsme se stali
spolkem.

Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním
vyloučením ohrožení Romové a Romky. Nacházejí
se v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí
aktivně řešit a měnit, a jejich poptávka spadá do naší
kompetence. V případě potřeby a kapacity nabízíme naše
služby také dalším osobám potýkajícím se s uvedenými
jevy bez ohledu na etnickou příslušnost. Služby přímé
práce primárně realizujeme v rámci Jihomoravského
kraje. Koncepční práci, vzdělávání a vybrané kampaně
realizujeme na národní i evropské úrovni.

Občanskou vizí IQ Roma servisu je „společnost živých
a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi… svět,
kde i Romové sdílí důstojné role a respekt jako jednotlivci
i národ…“ Hlavním posláním IQ Roma servisu je „být
prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti
a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského
uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci
společnosti“.
Patříme k nejprestižnějším neziskovým organizacím v ČR
a předním odborníkům na téma sociálního začleňování,
o čemž svědčí i naše celonárodní a mezinárodní ceny, uznání
a akreditace (iqrs.cz/kvalita). Kromě důrazu na odbornost,
profesionalitu a kvalitu našich služeb se zabýváme
i funkčními inovačními a evaluačními procesy, efektivním
provozem a ekonomikou naší činnosti. Pravidelně hodnotíme
konkrétní dopady a výsledky naší práce, kterou plánujeme
a organizujeme strategicky v dlouhodobých horizontech.

Ocenění IQRS
V roce 2013 se k četným oceněním IQ Roma servisu
přidala prestižní cena „Neziskovka roku 2013“,
udělovaná Nadací rozvoje občanské společnosti ve
spolupráci s dalšími partnery.
Celkový výčet ocenění naleznete na iqrs.cz/kvalita

Pobočky IQRS
Sídlo, korespondenční adresa:
Vranovská 846/45, Brno, 614 00
„Plácek“ Svitavské nábřeží, Brno:
Husovická 2, Brno, 614 00
Pobočka Břeclav:
Tř. 1. máje 39, Poštorná, Břeclav, 691 41
Pobočka Vyškov:
Palánek 74, Vyškov, 682 01

vÝSLEDKY
2013

Pro Rodiny

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Pro Dospělé

30 dlouhodobě zapojených rodičů
22 rodin podpořeno ve spolupráci s OSPOD
11 facilitací případových konferencí
51 dětí nastoupilo na inkluzivní ZŠ
20 dětí nastoupilo na inkluzivní MŠ
5 dětí nastoupilo do přípravných ročníků

ͧͧ
ͧͧ

80 nově zaměstnaných klientů
5 klientů zaměstnaných u Ethnic Friendly
zaměstnavatelů
3 úspěšní absolventi rekvalifikace
12 absolventů kurzu práce s PC
2 absolventi kurzu angličtiny
21 klientů získalo nájemní/podnájemní smlouvu
na soukromém trhu
10 klientů s nově přidělenými obecními byty
4 nově schválené návrhy na oddlužení
4 situační testingy

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
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10 571 533 Kč	Evropská unie
8 495 063 Kč stát
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Pro Společnost

ͧͧ
ͧͧ

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

2 kampaně pro veřejnost – V jedné lavici
a mypracujeme.cz
2 rozsáhlé reportáže o IQRS v ČT, každý měsíc min.
1 článek o činnosti IQRS v tisku
velká oslava MDR v Brně s účastí nad 1000 lidí
snížili jsme provozní náklady o 18 %
Akademie Diversitas vydělala 30 000 Kč
založili jsme Platformu pro sociální bydlení

Pro Mladé

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

68 % doučovaných si zlepšilo nebo udrželo
známky
150 klientů individuálního doučování
25 klientů nastoupilo na SŠ
4 klienti se vyučili, 2 úspěšně odmaturovali
1 klientka nastoupila na VOŠ

Ocenění Neziskovka Roku 2013
IQ Roma servis, o. s. byl oceněn jako nejúspěšnější velká nezisková organizace v České republice. Veřejné
ocenění jsme převzali na slavnostním vyhlášení na půdě Senátu Parlamentu ČR ve čtvrtek 7. listopadu
2013.
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„Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se řadu
let snaží posilovat profesionalizaci neziskových organizací
a trvale sleduje zvyšující se kvalitu v jejich organizačním
řízení. Cena

Neziskovka roku je tak naší srdeční záležitostí,
protože můžeme ocenit ty neziskovky, jež osvědčily svoji
životaschopnost a věnují se seriózní a smysluplné činnosti.“
Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské

Jednalo se o vůbec první ročník celonárodní odborné soutěže Neziskovka roku, kterou uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti. Oceňuje
české neziskové organizace, které
pracují efektivně, hospodárně,
transparentně a s vysokým nasaze‑
ním pro svoje poslání. Celkem se do
soutěže přihlásilo přes 120 neziskových organizací.

společnosti

IQ ROMA SERVIS, O.S.
ZÍSKAL OCENĚNÍ
NEZISKOVKA ROKU 2013!

www.iQRs.cz

Otevření Centra integračních služeb Vranovská 846/45, stěhování sídla organizace
IQ Roma servis se v březnu 2013 přestěhoval z brněnských poboček
na Hybešově 41 a Cejlu 49 do nové budovy Centra integračních služeb, Vranovská 846/45.

Stále zůstávají nepokryty
výdaje ve výši 2.821.973 Kč.
Tvoří je chybějící
kofinancování a dodatečné
vícenáklady vzniklé během

realizace stavby, které nebylo
možno ovlivnit.

Kmotrou Centra se stala herečka Anna
Polívková, patronka charitativního
a stipendijního programu Gendalos/
Zrcadlo. Zároveň došlo ke změně registrovaného sídla z Cejlu 49, Brno
na novou adresu Vranovskou 846/45,
Brno.

Od 02. 04. 2013 zde funguje stabilní
provoz pro veřejnost v kapacitě 2000
Na dofinancování nového
klientů/potřebných občanů všech věCentra integračních služeb
kových kategorií ročně - od předškolního vzdělávání přes práci s rodinami,
na Vranovské 846/45,
podporu mládeže ve vzdělávání a trálze přispívat na hlavní
vení volného času až po poskytování
poradenství dospělým, kteří chtějí
účet IQ Roma servisu:
řešit svou situaci s bydlením, zaměst189104187/0300.
náním, dluhy ad. Jsme i poskytovatelé 4 veřejných sociálních služeb dle
Děkujeme!
zákona č. 108/2006 Sb. - terénní programy, odborné sociální poradenství,
nízkoprahová zařízení pro dětí a mládež, aktivizační služby pro rodiny
s dětmi. Budova zároveň slouží jako centrum spolupráce a vzdělávání
pro pracovníky dalších organizací a úřadů (školy, školky, OSPODy, ad.)
a je sídlem naší neziskové organizace. Vybudování Centra integračních služeb bylo v souladu se systémovým řešením problematiky sociálně vyloučených lokalit ve městě Brně, v dlouhodobém horizontu
přináší provozní úsporu veřejných prostředků a představuje investici
v podobě nabytého a zhodnoceného majetku.
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Díky rekonstrukci budovy Vranovská 846/45 v Brně jsme vybudovali profesionální zázemí komplexních sociálních a vzdělávacích služeb. Stavba byla financována
Regionálním operačním programem Jihovýchod (ROP) 3. 1. částkou 20.358.895 Kč
a byla kofinancována Magistrátem města Brna ve výši 1.785.000 Kč a Krajským
úřadem Jihomoravského kraje ve výši 500.000 Kč. Pro zajištění chybějících financí byla oslovena řada nadací a firem, podařilo se získat podporu z Nadace Vinci
ve výši 232.938 Kč. Sám IQ Roma servis realizaci stavby spolufinancoval částkou
ve výši 154.881 Kč z vlastních zdrojů, které jsou, z povahy statutu organizace,
velmi omezené. Vzhledem k rozsahu stavby poskytlo město Brno půjčku ve výši
8.000.000 Kč na průběžné financování stavby. IQ Roma servis zajistil potřebné
prostředky z vlastní iniciativy a nesl celkovou odpovědnost za podání, získání a řízení investičních oprav z ROP. Budova je nadále v bezplatné výpůjčce od města
Brna na 17 let.

POZVÁNKA NA
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
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Platforma pro sociální bydlení / PSB
IQ Roma servis se svými partnery inicioval vznik Platformy pro
sociální bydlení a projektem financovaným OSI zabezpečil vstupní
prostředky na rozjezd činnosti, která byla zahájena 21. 5. 2013.
Aktuálně je rozeznávána jako silné odborné a zájmové sdružení,
které prosazuje legislativní změny, které povedou ke zlepšení
bytové situace lidí vyloučených z bydlení. Více informací o PSB
najdete na straně 25.
facebook.com/socialnibydleni
socialnibydleni.org/

Facebook
Platformy pro
sociální bydlení

Web Platformy
pro sociální
bydlení

newsletter
PSB

LIDÉ
V IQRS
STRUKTURA ORGANIZACE

Členská schůze
12/3
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Ředitelka

Zástupkyně ředitelky

ͧͧ

pro klientské programy

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Tým pro kvalitu, evaluaci a spolupráci / 2
Tým terénní sociální práce Brno / 6
Tým poradenství a zaměstnanosti / 6
Tým pro rodiče s dětmi Brno / 4,375
Tým vzdělávání a profesních ambicí / 3
Tým prevence a rozvoje osobnosti / 2,75
Tým služeb JMK / 4,5
Tým pobočky Břeclav / 3,875

Zástupkyně ředitelky

Tým PR a Fundraisingu / 2

pro projekty a finance

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Tým projektů / 1,75
Tým financí a mezd / 4
Provozní tým / 4

O IQ Roma servis
iqrs.cz/iqrs

Členové a členky

Členové a členky organizace
Nejvyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze,
která zasedá min. 1x do roka a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících se občanského sdružení jako celku. Revizní komise
je kontrolním orgánem, který dohlíží nad hospodařením s majetkem organizace a nakládání s finančními prostředky.
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V roce 2013 se členská schůze sešla jednou, a to na svém řádném
zasedání 25.4.2013.

Mgr. Zuzana Gáborová
(právnička Kanceláře veřejného ochránce
práv)
Martina Horváthová
(odborná poradkyně pro zaměstnanost)
Martin Chromý
(živnostník ve stavebnictví)
Bc. Wail Khazal
(zástupce ředitelky, projektový manažer)
Ing. Eduard Klamka
(ředitel Finnline, s. r. o., www.finnline.cz)
Ing. Darina Klamková (ekonomka)
Mgr. Katarína Klamková (ředitelka IQRS)
Helena Krištofová
(romská poradkyně – Statutární město Brno,
členka revizní komise do 12. 4. 2014)
Ing. Jana Kubačková Buzinisová (finanční
kontrolorka, členka revizní komise do 12. 4.
2014)
Mgr. Ondřej Liška (politik)
Mgr. Rozita Mertová (herečka)
Ing. Petr Raus (dramaturg ČT Brno)

Čestní členové
a Členky
Bc. Jana Balážová (terénní sociální
pracovnice)
Marek Pecha
(odborný poradce pro zaměstnanost)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
(Katedra sociální politiky a sociální práce FSS
MU Brno)

Národnost
zaměstnanců
55 % česká/
moravská
31 % romská
7 % slovenská
5 % jiná
2 % srbská

Vzdělání
zaměstnanců

Zaměstnanci organizace
Ke dni 31. 12. 2013 bylo v zaměstnaneckém poměru 51 pracovníků/ic - v přepočtu na plný úvazek 47,25. Ředitelkou a statutární
zástupkyní je Mgr. Katarína Klamková.

Lidé
v IQ Roma servisu
iqrs.cz/clenove
sdruzeni

49 % VŠ/VOŠ
45 % SŠ/SOU
6 % ZŠ

Dobrovolníci organizace
Zapojení do typu aktivit
60 dobrovolníků
46 dobrovolníků v Brně
8 dobrovolníků v Břeclavi
6 dobrovolníků v dalších
obcích JMK

5 zapojených do Programu Pro Dospělé
ͧͧ 2 právní úsek
ͧͧ 2 vzdělávání
ͧͧ 1 terénní sociální práce
2 zapojení do Programu Pro Rodiny
2 zapojení do Programu Pro Společnost

51 zapojených do Programu Pro Mladé
ͧͧ 5 mentorů
ͧͧ 32 vzdělávání
ͧͧ 14 volný čas a kroužky

Do aktivit IQ Roma servisu se zapojili tito dobrovolníci:
Nikol Viceníková
Dominika Kopecká
Jakub Vykydal
Helena Táborská
Ludmila Tomášková
Markéta Tomášková
Jan Kudlík
Monika Langerová
Dwane L. Larkin
Tereza Haváčová
Lubomír Čapatý
Monika Balogová
Ivana Rybanská
Kateřina Kniezková
Lucie Zimová

Pavla Křivánková
Andrea Sládečková
Jarmila Matochová
Tereza Němečková
Filip Dus
Hana Krusberská
Ivana Jančoková
Lukáš Jančok
Petr Ovsenák
Vlasta Kabu
Lucie Kouřilová
Deborah Biging
Alexandra Kobellová
Martina Reichmanová
Eliška Horáková

Zdeňka Sitová
Lenka Kyčerková
Lenka Mrákotová
Jana Čermáková
Tereza Cajthamlová
Ivona Hendrychová
Adriana Zámečníková
Pavel Sycha
Zuzana Stuchlá
Lucie Teichmanová
Jakub Groman
Jan Mušuta
Barbora Nekoksová
Aleš Dočekal
Hana Pislcajtová

Veronika Krajíčková
Silvie Klapalová
Veronika Buráňová
Lada Bastlová
Petra Balážová
Oldřich Hanák
Eva Stánková
Klára Šubíková
Anna Lachmanová
Alena Mochťáková
Katarína Brindzová
Jaroslava Danihelová
Zuzana Ryšavá
Kateřina Kunická
Děkujeme!

„Když jsem náhodou na internetu narazila na inzerát o dobrovolnictví v IQRS, řekla
jsem si, že zkusím dobrovolničit a zatím nelituji ;-). Momentálně učím kurz angličtiny
určený žákům 9. tříd a studentům středních škol. Jde o přípravu na mezinárodní
zkoušky KET a PET, takže výuka je zaměřena přímo na práci s materiály, které se
u zkoušek objevují. Vidím to jako dobrou příležitost získat praxi ve výuce a zároveň
pomoct někomu, kdo chce něčeho dosáhnout, tím pádem si tu pomoc zaslouží. “
Monika Langerová, dobrovolnice IQRS
Dobrovolníci
v IQ Roma servisu
iqrs.cz/dobrovolnici
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Praktikanti, stážisté

10

stážistů

1 student SŠ
4 studenti VOŠ
5 studentů VŠ

530 hodin
odborné praxe

Nejčastěji u nás absolvovali stáž studenti oborů sociální pedagogika, sociální práce, sociální péče a soci‑
álně správní činnost.
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Proaktivní podpora VPP (veřejně prospěšné práce) a aktivní politika zaměstnanosti
Díky změně legislativy v roce 2013 jsme mohli využít nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
S 10 dlouhodobě nezaměstnanými klienty jsme uzavřeli pracovní smlouvy na dobu jednoho roku, tato
místa jsou finančně podpořena v rámci veřejně prospěšných prací. Pracují na pozicích např. asistent
pedagoga, pomocný administrativní pracovník, pracovnice úklidu, pracovnice recepce aj. Každý má
přiděleného svého „mentora – kouče“, který s ním pracuje a rozvíjí jeho pracovní kompetence.
V roce 2014 v podpoře klientů formou veřejně prospěšných prací pokračujeme, navíc využíváme nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti na podporu mladých do 30-ti let.

PRO
RODINY
PROGRAM PRO RODINY
Řešená témata
50 % předškolní výuka
28 % poradenství v péči
a vzdělávání dětí
6 % zdravotní péče
5 % bytová problematika
11 % ostatní

22

rodin ve
spolupráci
s OSPOD

253

klientů

1 885

kontaktů

30

spolupracujících matek/
rodičů

51 dětí nastoupilo
na inkluzivní ZŠ
20 dětí nastoupilo
na inkluzivní MŠ
5 dětí nastoupilo do
přípravných ročníků

11

případových
konferencí

Cílem programu je podpora rodičovských kompetencí v péči o děti s důrazem na kvalitní předškolní
a základní vzdělávání inkluzivního typu. V rámci programu byla nastolena koordinovaná spolupráce
mezi klientskými rodinami, institucemi státní správy (včetně Orgánů sociálně právní ochrany dětí,
základních a mateřských škol) a organizací IQRS.

s pěstounskými rodinami

Služby Programu Pro Rodiny jsou určeny rodičům a jejich dětem
(0-8 let), zejména romského původu. Zajišťují podporu při výchově
a vzdělávání dětí a nabízí aktivity pro děti i pro rodiče, a to v domácím
prostředí klientů, v organizaci, nebo ve spolupracujících institucích.
Cílem je rozvíjet dítě, jeho schopnosti a znalosti, ale také naučit

a nabídka nabídka facilitace

rodiče vytvářet dítěti bezpečné a inspirující zázemí potřebné pro

„Novinkami roku 2013
jsou zřízení Předškolního
klubu, nastolení spolupráce

a pomoc se zorganizováním
případových konferencí.“

všestranný osobnostní rozvoj.

Podpora

se vztahuje i na rodiny,

ve kterých již probíhá dohled jiných institucí, hrozí odebrání dítěte
z rodiny nebo rodina usiluje o návrat dítěte z ústavního prostředí.

Služby organizujeme v rámci 3 forem:
›› Centrum pro rodiče s dětmi
›› Předškolní klub
›› Spolupráce s rodinami a pracovníky OSPOD
Program Pro
Rodiny

iqrs.cz/prorodiny
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ORGANIZACE SLUŽEB
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Centrum pro rodiče
s dětmi

ͧͧ

ͧͧ
ͧͧ

Zázemí pro všestranný vývoj
dětí vybavené pomůckami,
hračkami a s nabídkou rozvojových aktivit.
Vzdělávání rodičů v oblasti zdravého vývoje dětí s ohledem na
jejich věk a osobnost.
Nabídka společných aktivit
(např. výlety do divadla, přírody, muzeí, za sportem, tematické akce s malováním, vařením,
výrobou dekoračních předmětů
a nácvikem praktických dovedností) k efektivnějšímu zvládnutí rodičovské role.

Předškolní klub
v Brně

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

ͧͧ

V provozu 4 dny v týdnu od 8:00
do 11:30 na Vranovské 846/45
Systematická, odborně vedená
podpora předškolního rozvoje
dětí.
Spolupráce s rodiči na domácí
přípravě dětí rozvíjí žádoucí zázemí dítěte při učení a pravidelně informuje o pokrocích dítěte
v předškolní přípravě.
Podpora vstupu dětí do inkluzivních škol a mateřských školek
a pomoc s jejich výběrem.

Spolupráce
s rodinami
a pracovníky orgánů
sociálně právní
ochrany dětí ( OSPOD )

ͧͧ

ͧͧ
ͧͧ

ͧͧ

Odborné poradenství, rodinná
asistence, terapeutické konzultace (individuální, párové,
rodinné), zprostředkování návazných odborných služeb pro
rodiče.
Spolupráce s odborníky OSPOD
na klientských případech.
Organizace, facilitace případových konferencí a metodická
podpora pracovníkům OSPOD
a partnerských NNO.
Spolupráce s pěstounskými rodinami v rámci Dohod o výkonu
pěstounské péče (nově).

„Paní Marii se splnilo její přání – navrácení dětí z ústavní výchovy zpět do její péče. Důvodem odebrání dětí bylo

Příklad z praxe

tehdy zjištění jejich zanedbání ze strany matky a následné

odnětí svobody matky na několik měsíců. Hlavním cílem rodiny a zapojených odborníků bylo upravení rodinných

podmínek tak, aby se děti mohly vrátit do bezpečného a neohrožujícího prostředí. O naplňování dílčích cílů se
zapojené strany informovaly v rámci osobních případových setkání, která probíhala cca

1x za 6 týdnů ve složení
klientka‑OSPOD‑IQ Roma servis se zapojením dalších odborníků. A povedlo se - soud, shodně se stanoviskem
OSPOD, zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a IQ Roma servisem, po 1,5 roční spolupráci s rodinou
nakonec rozhodl ve prospěch rodiny a děti již u matky mohly zůstat.

Novinky roku 2013
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Předškolní klub v Brně
24

zpojených
dětí a jejich rodičů

V  roce 2013

byla zahájena činnost

Předškolního

klubu pro děti ve věku

4–6

let. Vznikla jednotná skupinka dětí, které

začaly pravidelně docházet na řízené skupinové aktivity. Cílem je připravit děti na zápisy do základních škol, mladší děti do
mateřských škol.

Novinky roku 2013
Vytvoření této skupiny bylo motivováno nedostatečnými kapacitami předškolních zařízení. Rodiče projevili zájem o pravidelnou
práci s dětmi a intenzivní přípravu na zápisy.
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Aktivity předškolního klubu jsou realizovány v rámci programu Začít spolu, který vychází z pedagogiky orientované na
dítě.
V  kvalitně vybavených prostorách jsou rozvíjeny motorické, kognitivní i sociální dovednosti dětí. Děti jsou vzdělávány
jak ve skupinách, tak individuálně.
Návazně je udržována spolupráce s rodiči formou poradenství, asistence a nácviků, aby v rámci svých rodinných
podmínek byli schopni pro děti vytvořit stabilní a podnětné prostředí.
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Spolupráce s pěstounskými rodinami v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče

10

dohod o výkonu
pěstounské
péče

V roce 2013 jsme vzhledem ke změně legislativy v oblasti sociálně právní ochrany dětí byli přímo osloveni Oddělením péče
o rodinu a osoby ohroženými chudobou Magistrátu města Brna (agenda náhradní rodinné péče). Jedná se o spolupráci při
výkonu sociálně právní ochrany dětí v oblasti uzavírání dohod s pěstounskými rodinami.
Hlavní témata a aktivity:
ͧͧ podpora pěstounských rodin v rámci i mimo služeb programů IQRS
ͧͧ řešení potřeb v oblasti rodinných vztahů, vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti a finančního zabezpečení rodiny
ͧͧ povinné vzdělávání v IQ Roma servisu zaměřené na témata - psychický vývoj dětí, inkluzivní vzdělávání, psychohygiena
a další dle individuálních potřeb pěstounských rodin

Novinky roku 2013
Program „Máme doma miminko“
Služba určena rodičům s dětmi od 0 – 3 let s cílem podpořit budoucí a čerstvé maminky i tatínky v přípravě na rodičovství.
Hlavní témata a aktivity programu:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

těhotenství, příprava na porod, kojení

každodenní péče a rozvoj miminka, nácvik dovedností

besedy na témata spojená s výchovou, vztahy a vývojem dětí

Rady k péči o domácnost (vaření, hospodaření, šití atd.)

Případové konference
Od roku 2013 nabízíme spolupráci Orgánům sociálně právní ochrany dětí při organizaci a facilitaci případových konferencí.
ͧͧ
ͧͧ

účastníme se případových konferencí svých klientů
pomáháme organizovat případovou konferenci tak, aby byl nastaven jasný cíl, pozváni všichni potřební aktéři a byla jasná
pravidla průběhu konference

ͧͧ
ͧͧ

jako nezávislý facilitátor zajišťujeme konstruktivní průběh jednání, které je založeno na partnerské komunikaci

Disponujeme týmem proškolených facilitátorů, kteří absolvovali odborný výcvik, mají dlouholeté zkušenosti v klientské
práci i v organizaci partnerských setkání. Tito pracovníci IQ Roma servisu jsou pod pravidelným metodickým a supervizním
vedením.

Pro více informací www.akademie‑diversitas.cz

Školení pedagogů mateřských a základních škol
V rámci projektu Pojďte do školky! spolupracujeme se vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, který má
mnohaleté zkušenosti ve školení pedagogických pracovníků. Pedagogům z mateřských a základních škol nabízíme účast na
akreditovaných školících kurzech zaměřených na vzdělávání dětí v předškolním věku.
Pro více informací vedoucí programu Pro Rodiny: Jeanne Štelclová, jeanne.stelclova@iqrs.cz
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PRO
Dospělé
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
Řešená témata

1 123

10 209

klientů

kontaktů

020

26 % bydlení
19 % zadluženost
18 % zaměstnání
8 % sociální zabezpečení
1 % diskriminace
28 % ostatní

Cílem programu je zlepšení a stabilizace životní situace jednotlivců a jejich rodin i přes nepříznivé
sociální podmínky (v oblasti bydlení, zadluženosti nebo zaměstnanosti). Probíhá jak formou
terénní sociální práce, tak vytvořením bezpečného podpůrného prostoru v organizaci.
Služby

„V roce 2013 jsme stáli
u založení Platformy pro
sociální bydlení.“

mohou využít lidé starší

15

let, zejména romského původu,

kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

S  jejich

aktivním

zapojením hledáme informace a podporu k zmírnění či vyřešení této
situace.

Specifickou

pozornost věnujeme podpoře zaměstnanosti,

udržitelnosti důstojného bydlení, prevenci a zmírňování zadluženosti,
a také ochraně před diskriminací.

S klienty se setkáváme v našich centrech‑poradnách, v domácnostech a v odůvodněných případech
poskytujeme doprovod při jednání na úřadech.

Služby organizujeme v rámci 2 forem:
›› Centrum komunitní a terénní sociální práce
›› Centrum poradenství a zaměstnanosti

Program Pro
Dospělé

iqrs.cz/prodospele

ORGANIZACE SLUŽEB

Centrum komunitní
a terénní sociální práce

Centrum poradenství
a zaměstnanosti

Terénní forma podpory nové klienty aktivně oslovuje,
mobilizuje, adresně provází a motivuje. Zvyšuje práh
dostupnosti a dosahu sociálních služeb v praxi. Terénní
sociální pracovníci, kteří navštěvují klienty v domácnosti
nebo je doprovází na jednání s institucemi, působí
nejenom v Brně, Břeclavi a Vyškově, ale pravidelně
dojíždí také do Zastávky, Tišnova, Bučovic, Mikulova,
Lanžhotu a dalších menších obcí v Jihomoravském kraji.

Poradenské centrum je dostupné všem aktivním
klientům. V Brně, Břeclavi a Vyškově mohou klienti
navštívit poradnu, která zaručuje stabilní otvírací dobu.
Nabízí bezplatné odborné sociální a právní poradenství,
posiluje samostatnost a nezávislost klientů.

TÉMATA PRÁCE
Zaměstnanost
Zvýšení kvalifikace

365

klientů hledalo
práci

80

klientů našlo
práci

3 nezaměstnaní klienti se
rekvalifikovali (pracovník
v sociálních službách, pracovník
v přímé péči)
2 klienti úspěšně ukončili kurz
angličtiny
12 klientů absolvovalo kurz PC

ͧͧ

Poradenství, podpora kompetencí
ͧͧ asistence při hledání zaměstnání, job kluby, zprostředkování práce a brigád, PC a jazykové kurzy

ͧͧ

Spolupráce se zaměstnavateli
ͧͧ Ethnic Friendly zaměstnavatel – společnost DM drogerie markt, která se stala EFZ v roce
2013, poskytla do dubna 2014 zaměstnání 7 našim klientům a dále se sama aktivně zajímá
o doporučování našich osvědčených klientů.
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ͧͧ

Projekt Učíme se prací přináší pracovní příležitosti speciálně pro mladé Romy do 26 let. V roce 2013
jsme oslovili velký počet firem a zaměstnavatelů, v začátku roku 2014 se podařilo iniciovat vznik
8 pracovních míst pro mladé Romy. Před nástupem do zaměstnání prošli rekvalifikací, kterou využijí
ve své pracovní pozici.

„Díky projektu Učíme se prací nyní pracuje
Příklad z praxe
8 mladých lidí - jedna administrativní pracovnice
na správě nemovitostí, další na VUT Brno na
pozici pro údržbu travnatých ploch, v zařízení sociálních služeb Betánie na pozici pomocná
pečovatelka, v kavárně Tři ocásci v Brně na pozici cukrářka, ve firmě na zpracování papíru
na pozici pracovník pro třídění a obsluhu lisu, a také ve stavební firmě jako administrativní
pracovnice a operátor provozu staveniště.“
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Bydlení

21

klientů získalo
nájem/podnájem
na soukromém
trhu

10

klientům byl nově
přidělen obecní
byt

ͧͧ

Poradenství, právní služby, asistence při hledání bydlení (včetně krizového, azylového i standardního
dlouhodobého bydlení), podpora samostatnosti klientů, motivace k lepšímu hospodaření ve výdajích
a službách spojených s bydlením, šetření na kauce, asistence při hledání bytových možností i na
otevřeném realitním trhu.

ͧͧ

Program Druhá šance a spolupráce s obcí
Druhá šance je program prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném. IQ Roma servis
poskytuje širokou a intenzivní podporu domácnostem, které se dostaly v důsledku špatné sociální
situace do prodlení s platbou nájemného, aby se problém dále neprohluboval a nedošlo k nejhoršímu
sociálnímu propadu - bezdomovectví. Obdobný model spolupráce je zaveden i v Břeclavi, Vyškově
a byl testován i s několika soukromými majiteli bytů.

ͧͧ

Prevence zadluženosti na bydlení, doprovodné sociální programy ve spolupráci s místní samosprávou
ͧͧ Správa nemovitostí MČ Brno střed – spolupráce na programu Druhá šance (viz výše),
ͧͧ MČ Brno sever – náhradní bydlení a řešení situace na Cejlu 77 v Brně,
ͧͧ v dalších obcích Jihomoravského kraje (Vyškov, Tišnov, Břeclav) pracujeme v rámci jednotlivých
klientů s bytovými odbory, řešíme udržení bydlení a snižování případných dluhů na nájemném.

ͧͧ

Provozujeme pilotní sociální byt IQRS v Brně.

ͧͧ

Novinkou pro rok 2013 je založení a koordinace Platformy pro sociální bydlení, která je reakcí na
nutnost systémového řešení.

Příklad z praxe
doba pobytu rodiny v bytě je

1,5

V bytě s doprovodným sociálním programem na
Bratislavské 41 bydlí již šestá rodina čítající dva
dospělé a dvě děti. V půli programu (maximální

roku) začíná ve spolupráci s terénním pracovníkem hledat

návazné bydlení. Jelikož se povedlo dobře nastavit rodinný rozpočet a zvýšit příjmy, má rodina
ušetřeny peníze na kauci, pravděpodobnost nalezení návazného bydlení se tak zvýšila.
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Zadluženost
Předlužení klienti,
kteří nejsou schopni splácet (nezabavitelné minimum)

160

klientů

ͧͧ
ͧͧ

118 z nich zvládá
s různou mírou
podpory hradit náklady
na bydlení

Klienti, kteří splácí,
ale reálně se neoddluží

55

klientů

40 z nich má reálně
nastavený plán
splácení a 32 jej
dodržuje

Právní poradenství, oddlužení.
Aktivní spolupráce s Aliancí proti dluhům na přípravě novely
zákona o spotřebitelských úvěrech.

Klienti, kteří splácí
a mají reálnou
možnost dluhy
splatit

61

klientů

55 z nich má reálný
plán splácení a 48 jej
dodržuje

Klienti, se kterými
jsme řešili oddlužení

53

klientů

11 podalo návrh na
oddlužení
4 návrhy byly schváleny
z 8 návrhů z r. 2012 byly
schváleny všechny!

Diskriminace

20
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klientů jsme
podpořili při řešení
konkrétních
kauz

ͧͧ
ͧͧ

4

situační
testingy na
diskriminaci

60 000 Kč
odškodnění

Poskytujeme poradenství a právní podporu obětem diskriminace.
Pracujeme s Kanceláří veřejného ochránce práv
ͧͧ V roce 2013 proběhla realizace 4 testingů, výstupy jednoho z nich jsou dále řešeny Českou
obchodní inspekcí.

Několik pracovníků a dobrovolníků IQRS vyjelo
do Jihlavy, kde provedli testingy večerních klubů
na základě podnětu veřejného ochránce práv.
Ve 2 jihlavských klubech (Tomy’s Bar, College centrum) nebyli romští pracovníci ochrankou
vpuštěni s vysvětlením, že se jedná v prvním případě o soukromý koktejl bar a ve druhém případě
se jednalo o nutnost vlastnit vysokoškolský ISIC. Vzápětí však bez problému zaměstnanci
klubů pustili další účastníky testingu, kteří nebyli Romové. Následně, dle domluvy s Veřejným
ochráncem práv, jsme podali podnět na Českou obchodní inspekci v Jihlavě, která má zájem tyto
případy řešit.
Příklad z praxe

Komunitní práce
ͧͧ

V rámci terénní a poradenské práce s dospělými hledáme témata, které přesahují sociální práci
a aktivizují občanskou angažovanost v komunitě. Snažíme se zapojovat Romy do života ve
svém okolí, ale i do řešení závažných témat ovlivňujících jejich životy.

Novinky roku 2013

Platforma pro sociální bydlení (PSB)
Platforma pro sociální bydlení je rozeznávána jako silné odborné a zájmové sdružení, které prosazuje legislativní změny, jež
povedou ke zlepšení bytové situace lidí vyloučených z bydlení.
Svoji
Facebook PSB
facebook.com/
socialnibydleni

21. 5. 2013 v Ostravě Přednádraží v počtu 9 členů. Počet
48, přičemž 28 z nich jsou organizace věnující se
intenzivně tématu sociálního bydlení. Členové platformy provozují 170 sociálních
bytů z celkového odhadovaného počtu cca 250 sociálních bytů v ČR. Mezi členy
patří mimo jiné také organizace s celostátní působností, např. Armáda spásy, Naděje
nebo Sdružení azylových domů.
činnost zahájila

členů se rozrostl na celkových

Idea

silné sítě prosazující sociální bydlení vznikla v rámci

Národního

setkání lidí

žijících v sociálních bytech. Platforma na tuto tradici navazuje a realizuje pravidelná

Web PSB
socialnibydleni.
org

participační setkání lidí v bytové nouzi v Brně a

návrhy a upozorňují na možnosti rozvoje tématu.
své členy na důležitá jednání nebo konference.

Ostravě. Tyto skupiny komentují
Pravidelné skupiny také nominují

Platforma vedla ke konci roku kampaň proti přijetí komplexního řešení sociálního
Žádost o zásadní změny dokumentu byla vyslyšena, poslanecký výbor
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR požádal o revizi, která má být připravena do
srpna 2014.
bydlení.

IQRS od 21. 5. 2013 zastává v rámci Platformy pro sociální bydlení roli koordinátora. Od 15. 12. 2013 realizuje projekt
The Platform for Social Housing: Discursive Shift, který podpořil Open society institute (Roma Initiatives Office) částkou
50 000 USD na dobu jednoho roku.

Mezioborové kazuistické semináře
Pro

efektivní řešení klientských případů je často nutné zapojení více institucí a odborníků.

služeb je plánování složité a možnosti úspěchu zakázek mohou být omezené.

Při

nedostatečném propojení
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V  roce 2013 navázali terénní pracovníci spolupráci s Úřadem práce v Brně prostřednictvím kazuistických seminářů.
Cílem je nastavení spolupráce mezi jednotlivými subjekty tak, aby klient obdržel jednotně podanou informaci v řešení jeho
zakázky. Kazuistický seminář se svolává ke konkrétním klientům v hmotné nouzi, jejichž situace vyžaduje spolupráci více
odborníků. Za účasti pracovníků hmotné nouze, terénních pracovníků a případně i klienta se reflektuje postup práce sociálního
pracovníka hmotné nouze a hledají se další možnosti řešení.
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Komunitní práce
Od

roku

2013

pracujeme na vytvoření skupiny dobrovolníků z komunity, kteří se budou pravidelně zapojovat do aktivit zaměřených na podporu romské

komunity, na veřejných akcích a při obecně prospěšných činnostech.

Některé z akcí:
ͧͧ

ͧͧ

V návaznosti na Platformu pro sociální bydlení vznikla aktivní skupina klientů, kteří se podílí na připomínkování situace v sociálním bydlení a návrhů
řešení. Schází se pravidelně každých 14 dní, doposud se zapojilo 8 Romů.
Od ledna připravovali pracovníci IQRS zapojení 9 dobrovolníků do oslav Mezinárodního dne Romů dne 8. 4. 2013 na náměstí Svobody v Brně.
Skupina romských dobrovolníků nabídla nejen pomoc při organizování, pořadatelskou asistenci, ale především pracnou domácí přípravu a posléze velmi
úspěšnou veřejnou ochutnávku tradičních romských jídel - 900 návštěvníků ve stánku s jídlem, 800 vydaných porcí. Rozdalo se 200 receptů.
23. 7. a 30. 7. se 18 mladých lidí pod vedením pedagogů IQRS z Vyškova rozhodlo vyčistit tamější potok
Ve školním roce 2012/2013 byla aktivně zahájena spolupráce mezi organizací IQRS a DDM Vyškov. Pracovnice klientům, kteří pravidelně navštěvovali
skupinová doučování v poradenském centru Palánek, zajistila finanční podporu pracovně‑vzdělávací dílny Hrátky se zvířátky, kterou pořádá DDM ve
Vyškově. Kroužku se účastnilo průměrně 10 klientů jednou za 14 dní pod vedením pracovnice DDM a v doprovodu pedagogické pracovnice IQRS.
V rámci této dílny klienti pečovali o zvířata v místních stájích a ZOO koutku Vyškov.
10. 12. 2013 jelo 16 klientů z Vyškova do Brna na akci pořádanou Amnesty International v Muzeu romské kultury

V

roce

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

2013

terénní sociální pracovníci

spolupracovali s městskou částí

Brno - sever

na získání důstojného náhradního bydlení pro

Příklad z praxe

Cejl 77, který je v havarijním stavu. Vyjednali náhradní byty pro 4
rodiny, které neměly dluh na nájmu, dalším 2 rodinám s dluhem na bydlení nabídli návaznou
spolupráci na řešení situace.“
obyvatele obecního domu

PRO
mladé
PROGRAM PRO MLADÉ

Řešená témata

643

15 360

klientů

kontaktů

60 % volnočasové aktivity,
řízené kroužky
20 % doučování, výuka (včetně
PC a jazykového vzdělávání)
9 % poradenství při volbě školy,
řešení problémů při nástupu
a udržení na škole
11 % ostatní

428 dětí a mladých Romů
z Brna
103 dětí a mladých Romů
v obcích JMK
112 dětí a mladých Romů
z Břeclavi

Centrum vzdělávání
a profesních ambicí

Centrum prevence
a osobnostního rozvoje

25 klientů nastoupilo na SŠ
4 klienti se vyučili
2 klienti úspěšně odmaturovali
1 klientka nastoupila na VOŠ

Ø 26 klientů denně v klubu Brno
Ø 19 klientů denně na „plácku“ Brno
Ø 12 klientů denně v klubu Břeclav
Ø 7 klientů denně na „pláccích“ Břeclav
Ø 10 klientů denně v hudebně Brno

138

dětí navštěvovalo
kroužky
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45 dětí - rukodělný a technický
kroužek
25 dětí - dívčí kroužek
20 dětí - výtvarný kroužek
19 dětí - rádiový kroužek
12 dětí - posilovací kroužek
9 dětí - taneční kroužek
8 dětí - chovatelský kroužek
5 dětí - zdravotní kroužek
3 děti - fotokroužek

Cílem programu je podpora vzdělávacích a kariérních úspěchů, prevence a osobnostní rozvoj mladé
romské generace.

„Gendalos, v romštině
Zrcadlo, chce odrazit mladé
Romy k úspěšné profesní
budoucnosti a ukázat i jinou
tvář a perspektivu

Romů.“

Prostřednictvím

vzdělávacích

a

volnočasových

aktivit

rozvíjíme

Romů ve věku 6 – 26 let ve městě Brně, Břeclavi,
Vyškově a dalších obcích Jihomoravského kraje (terénní formou
v Zastávce u Brna, Bučovicích atd.). Specifickou pozornost věnujeme
kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání, studiu SŠ a udržitelnosti mladých
v dalším vzdělávání a při nástupu do práce v rámci programu Gendalos
zaměřeného na podporu romských středoškoláků.
potenciál mladých

S mladými klienty se setkáváme jak v našich centrech, tak v terénu, v jejich domácnostech i přímo
na školách.
Služby organizujeme v rámci 2 forem:
›› Centra vzdělávání a profesních ambicí
›› Centra prevence a osobnostního rozvoje

Program Pro
Mladé

iqrs.cz/promlade

ORGANIZACE SLUŽEB
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Centrum prevence
a osobnostního rozvoje

Centrum vzdělávání
a profesních ambicí

Nabízí především rozvojové a volnočasové aktivity
v centrech a venkovních prostorách (hřiště, plácky).

Služby zaměřené na vzdělávání a podporu profesní dráhy
probíhají formou individuální podpory skupinových
aktivit. Efektivní je spolupráce se školami, rodiči, klienty
a pracovníky organizace. Zde se výrazně uplatňuje
pomoc dobrovolníků (od doučování, vedení rozvojových
kurzů či kroužků, po dlouhodobější kariérní mentoring).

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

ͧͧ

„Děti

osobnostní výchova, preventivní tréninky a hry
(finanční gramotnost, pracovní pohovory, drogy,
sexualita aj.)
volnočasové kroužky (hudebna, vedení mladých
kapel, taneční, rukodělné a tvořivé dílny, fotokroužek
atd.); tematické akce a dny
exkurze, výlety, víkendové akce, sportování, tábory,
další komunitní a veřejné akce
občanská, dramatická a mediální výchova –
komunitní internetové rádio, web, úspěšný
mládežnický časopis Romano VIP, samotní mladí
klienti se zapojují jako moderátoři a redaktoři
klubové a technické zázemí:
1. nízkoprahový klub Brno (Vranovská 45, Brno)
2. klub Přístav (tř. 1 máje, Břeclav Poštorná)
3. klub Palánek (Palánek 74, Vyškov)
4. plácek Svitavské nábřeží (Husovická 2, Brno)

jsou samostatné a mají chuť se něco nového

naučit. Mají pravidelnou docházku a i z toho důvodu
jsou v tuhle chvíli

3

děti připravené složit první

zkoušku na dosažení certifikátu.

Pokud certifikát
získají, čeká nás ještě spousta práce. ECDL certifikáty
mají různé úrovně a je možné získat certifikátů
i více.“

Lubomír Čapatý,
kurzu ECDL v Brně.

dobrovolník, vedoucí

PC

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

doučování, IT kurzy, jazykové kurzy, další tematické
vzdělávací semináře
EEG biofeedback
spolupráce a motivační lekce na školách (např.
vztahy a multikultura, finanční gramotnost, volba
školy a profese aj.)
profesní exkurze, stáže, brigády
podpora nástupu do zaměstnání a kariérního
uplatnění
vzdělávací program Gendalos pro středoškoláky
nabízí:
1. komplexní, individualizovanou, dlouhodobější
spolupráci s pedagogem IQRS s cílem úspěšného
ukončení střední školy
2. spolupráci s rodiči a školou
3. spolupráci s dobrovolníky na možnostech
doučování a rozvoji profesionálních zkušeností
4. adresné zprostředkování přímé finanční či
hmotné podpory (nejčastěji repasovaný
PC/notebook pro studium, kofinancování
jízdného, pomůcek apod.) prostřednictvím
stipendií či stipendijního fondu Gendalos dle
potřeby

Novinky roku 2013

Rozvíjení koncepce programu Gendalos s patronkou Annou Polívkovou
Program

prošel v roce

2013

zásadní proměnou.

Ze

stipendijního programu se stal komplexním vzdělávacím programem,

založeným na dlouhodobé individuální víceúrovňové spolupráci s klientem, jeho rodinou a školou.

Od září 2013 je v rámci
Gendalos zajišťována podpora výhradně studentům středních a vysokých škol tak, aby školu dokončili a následně
našli důstojné uplatnění na trhu práce.
programu

ͧͧ
ͧͧ

ͧͧ

Byly nastaveny čtyřstranné dohody o spolupráci mezi klientem, rodičem, školou a IQRS tak, aby byla umožněna výměna
informací. Takto je zabezpečena prevence možných problémových situací během studia pro udržení klientů ve vzdělávacím
procesu.
Mentoringový dobrovolnický program zajistí každému klientovi zapojenému do programu Gendalos navíc i dobrovolníka,
který ho doprovází během studia doučováním i při aktivním trávení volného času. Vzniká tak i prostor pro vytvoření
neformálních osobních vazeb včetně pozitivních vzorů. Na této činnosti se v roce 2013 podílelo 6 dlouhodobých
dobrovolníků – mentorů, kteří splnili podmínky a předpoklady pro tuto práci.
Aktivní dlouhodobí klienti mohou žádat o hmotnou a finanční podporu ze stipendijního fondu Gendalos. Na základě
kazuistiky a zpracované žádosti komise vyhodnotí vhodnost a relevantnost žádosti pro udržitelnost klienta ve studiu.
Stipendijní program podpořil již 56 klientů.

Adresná finanční či věcná podpora potřebným klientům aktivně zapojeným v programu alespoň 6 měsíců pomohla zajistit:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
O

nákup učebnic,

zaplacení jazykového nebo vzdělávacího kurzu,

nákup speciálních učebních pomůcek (např. kadeřnický, instalatérský kufřík)
příspěvek na dopravu do školy,

zajištění nákladů na pobyt v internátu,

darování notebooku, stolního počítače,
zaplacení školného.

podpořených klientech rozhoduje

Komise Gendalos

při

IQ Roma

servisu.

program z darů individuálních a firemních dárců nebo přímým fundraisingem.

Finance

na adresnou studijní podporu získává
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Zapojte se s námi a podpořte konkrétní studenty na cestě ke vzdělání i Vy!
Pomozte - třeba i malým finančním darem

030
Na transparentní účet určený
Gednalos

výhradně pro program

6 500 413 001 / 5500
jednorázovým, ideálně trvalým

Bezpečnou platbou platební branou
darujeme.cz poskytovanou Fórem
Dárců a serverem neziskovky.cz či
celosvětově používanou platební

PayPall on‑line na www.
iqrs.cz nebo www.gendalos.cz

branou

příkazem

Pošlete nám ze svého mobilu dárcovskou
sms (DMS) na číslo 87 777
Jednorázově: DMS GENDALOS
(30 Kč = 28,50 Kč pro Gendalos)

Roční DMS: DMS ROK GENDALOS
(DMS měsíčně po dobu 1 roku)

Staňte se dobrovolníkem a získejte více radosti,
odhodlání a motivace i ve vlastním životě!

Dlouhodobě spolupracující dobrovolníci se mohou stát mentory klientů v jejich cestě ke
společenskému i profesnímu uplatnění.
Web programu
Gendalos
gendalos.cz

Dárcovská SMS

Dárcovská SMS
s roční podporou
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Doučovací skupinky pro ZŠ a přípravné skupiny na přijímací zkoušky
86

150

dětí se zapojilo
do skupinového
doučování

dětí se zapojilo
do individuálního doučování

89

u 68 % dětí
doučování vedlo
ke zlepšení nebo
udržení známek

dětí bylo doučováno v rodině

Pro klienty, kteří nejsou zapojeni do programu Gendalos, byly vytvořeny pravidelné „doučovací skupinky“.
Pro

žáky základních škol probíhá v

Brně

pravidelná příprava do školy

4x

týdně po skupinkách od

2

do

6

žáků.

Pod

odborným pedagogickým vedením se mohou děti připravovat do školy, dělat domácí úkoly a procvičovat učivo. Vzniká zde také
bezpečný prostor pro neformální sdílení školních zážitků, nebo náročných situací (spojených nejen se školní docházkou, ale
i s prostředím, ve kterém klienti žijí).

V Břeclavi probíhá doučování 4x týdně individuálně jak pro děti ze základních, tak i středních škol.
Ve Vyškově mají děti možnost doučování 2x týdně na pobočce Palánek. V  dalších
Bučovice a další) probíhá tato aktivita přímo v domácím prostředí klientů.

obcích Jihomoravského kraje

(Zastávka,

Mimořádné akce pro děti a mládež
V nízkoprahových centrech v Brně, Břeclavi, Vyškově a ve veřejném prostoru proběhla v roce 2013 řada komunitních akcí,
nejen pro děti a mládež. Některé akce byly otevřeny veřejnosti a jejich cílem bylo pozvat i okolní obyvatele a širší rodiny
klientů a podpořit vzájemné vztahy a porozumění.
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Z výběru:
Brno
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

8. 5. 2013 Komunitní akce na Plácku spojená s fotbalovým turnajem a průzkumem přání a potřeb účastníků k plánování
dalších akcí na Plácku - více než 50 účastníků
28. 6. 2013 Komunitní akce k přivítání začátku prázdnin – Mulačák na Vranovské 846/45 - hudební a taneční
vystoupení, kreativní dílny - 100 účastníků
17. 7. 2013 Graffiti Jam na Plácku - workshop technik malovaní na velkou plochu za účelem zvelebení Plácku - kolem
30 účastníků
16. 8. 2013 Filmový klub – Šťastný los (s následnou diskuzí o hazardu) – 12 účastníků
31. 8. 2013 Komunitní akce ke konci prázdnin – Mulačák na Plácku Svitavské nábřeží (hudební a taneční vystoupení,
výroba šperků, kreativní dílny, malování na obličej, informační nástěnky pro rodiče o službách IQRS a fondu Gendalos)
spojeno s průzkumem spokojenosti na této akci - okolo 200 účastníků
24. 10. 2013 Fotbalový turnaj - Poslední kopanec na Plácku - okolo 35 účastníků
14. 11. 2013 Sportovní den v klubu - turnaj ve stolním fotbálku, ping pongu a sportovní kvíz - okolo 35 účastníků
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Břeclav
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

2. 8. 2013 Komunitní akce „na Rovnici“ realizována v duchu tzv. sousedské party, děti byly aktivně zapojeny do řady
soutěží a her. Akce proběhla ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Poštorné – více než 50 účastníků
30. 8. 2013 Komunitní akce „Na Zahradách“ byla připravena a realizována ve dvou časových blocích. Dopoledne se
většina obyvatel včetně dětí zapojila do společného úklidu veřejného prostranství, odpoledne se akce změnila na Pevnost
Zahrady a probíhala v duchu oblíbené francouzské soutěže Pevnost Boyard - více než 50 účastníků
20. 11. 2013 Oslava 4. narozenin pobočky v Břeclavi. Nadšeně a aktivně se zapojili i rodiče klientů a podíleli se i na
zajištění občerstvení. Program zajistila brněnská hudební skupina Gypsy Morava, která zkouší v IQRS v Brně - více než
50 účastníků

Vyškov
ͧͧ

V rámci projektu Prevence kriminality mládeže v obci Vyškov jsme kromě letních workshopů společně s klienty dvakrát
provedli čištění místního potoka. Akce se účastnilo 35 klientů ve věku od 6 do 18 let.

PRO
společnost
PROGRAM PRO SPOLEČNOST

V nepřímé práci má činnost IQ Roma servisu celorepublikový i celospolečenský dopad. Řada aktivit
a kampaní je realizována také na mezinárodní úrovni.
Náplň programu:
›› Vzdělávání a stáže v Akademii Diversitas
›› Ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel
›› Systémové změny, metodický rozvoj, mezinárodní spolupráce
›› Občanská osvěta, akce pro veřejnost
›› Kampaně cílené na veřejnost a Romy & PR aktivity

Program Pro
Společnost

iqrs.cz/prospolecnost
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ORGANIZACE PROGRAMU
SYSTÉMOVÉ ZMĚNY,
METODICKÝ ROZVOJ,
MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

Vzdělávací kurzy a stáže v
AKADEMII DIVERSITAS

Akademie Diversitas je vzdělávací sekcí, která zhodnocuje
a předává nabyté dlouholeté zkušenosti a dovednosti zaměstnanců IQ Roma servisu pro pracovníky neziskových
organizací nebo státní správy. Nabízí vzdělávací programy a stáže, především v oblasti práce s lidmi ohroženými
sociálním vyloučením. Tréninky, stáže a poradenství poskytuje IQ Roma servis v rámci mezinárodní spolupráce
i zahraničním organizacím. Většina vzdělávacích programů je akreditovaná, dle zákonných požadavků.
Najděte si i Vy co Vás zajímá, nebo nás kontaktujte s individuálním požadavkem k rozvoji:
www. akademie‑diversitas.cz

034

Díky členství ve výborech a odborných pracovních skupinách máme možnost budovat konstruktivní systémovou
spolupráci mezi veřejnou správou, samosprávou a dalšími organizacemi na lokální i národní úrovni. Inovace,
metodické a systémové koncepce rozvíjíme i skrze konkrétně zaměřené projekty mezinárodní spolupráce, které buď přímo realizujeme, nebo jsme partnery.
Naše zapojení:

Komunitní plánování sociálních služeb | Metodické porady pro integraci romských komunit v obcích JMK a s řediteli základních škol | Aliance
proti dluhům | Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání |
Komise pro sociální začleňování při Ministerstvu práce a sociálních věcí
České republiky | Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování | Pracovní skupina pro sociální začleňování Svazu měst a obcí |
Platforma pro sociální bydlení | Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) | EAPN | Spolupráce na mezinárodní úrovni a přenos
know‑how ze zahraničí

OBČANSKÁ OSVĚTA,
AKCE PRO VEŘEJNOST

Ocenění
ETHNIC FRIENDLY
ZAMĚSTNAVATEL

KAMPANĚ CÍLENÉ NA
VEŘEJNOST A ROMY
& PR aktivity

Organizujeme pravidelné či nárazové akce pro laickou a odbornou
veřejnost. Jedná se jak o komunitní
debaty, tak o přednášky, workshopy
či konference pro odbornou veřejnost, či kulturně/osvětové akce pro
širokou veřejnost.

Značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel od roku 2007 oceňujeme sociálně odpovědné zaměstnavatele,
kteří uplatňují rovný přístup k etnicky odlišnému obyvatelstvu a ve své
personální praxi tuto zásadu také
dlouhodobě naplňují:

Organizujeme lokální i celorepublikové kampaně s tématy podpory
kvalitního a inkluzivního vzdělávání
Romů, pozitivního obrazu úspěšně
pracujících a společensky angažovaných Romů (např.: mypracujeme.cz
a V jedné lavici) či kampaně cílené na
samotné Romy (př.: Dža andre lačhi
škola, V prázdné hlavě není místo
pro sny, Vánoce na dluh aj.). Šíříme
osvětu v otázkách diskriminace, chudoby, sociálního vyloučení apod.

www.ethnic‑friendly.cz

Novinky roku 2013

Akademie Diversitas

nabídla novinky nejen s příchodem nového občanského

zákoníku

35

již 18
vyškolených

vyškolených
v roce 2013

v roce 2014

16

vyškolených
pegagogů

11

případových
konferencí

V roce 2013 jsme do naší nabídky akreditovaných kurzů nově zařadili v souvislosti s novelou občanského zákoníku seminář
na téma změn v nájemním bydlení.
V průběhu roku 2013 jsme proškolili 35 profesionálů v kurzech Zatočíme s dluhy (rozsah 16 hodin), Terénní sociální práce
24 hodin), v semináři Nájemní bydlení v novém občanském zákoníku a v rámci
u nás realizovaných tematických stážích. V začátku roku 2014 jsme proškolili dalších 18 osob v žádaném semináři Nájemní
bydlení v novém občanském zákoníku a v rámci kurzu Interdisciplinární přístup v práci s klienty (rozsah 19 hodin).
Nově do nabídky zařazujeme také další témata v návaznosti na změny v občanském zákoníku, zejména dluhovou problematiku
a rodinné právo.
ve vyloučených romských lokalitách (rozsah

Doposud jsme spolupracovali s více než 5 obcemi a městskými částmi na organizaci a facilitaci
Facilitovali jsme 11 případových konferencí. Spolupráce ve většině obcí probíhá dlouhodobě, jsme
dalších krajů.
Aktuální nabídku sledujte na webu akademie‑diversitas.cz
Web
akademie
diversitas.cz

případových konferencí.
oslovování také úřady z
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4 významné společnosti
ZAMĚSTNAVATELŮ v ČR

se

přidaly

do

rodiny

ETHNIC FRIENDLY
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4

noví EFZ

60

EFZ v ČR

zahraniční rozšíření
konceptu EFZ

17. 10. 2013 v Praze v Rezidenci primátora hlavního města Prahy byli značkou Ethnic Friendly Zaměstnavatel oceněni tito
další zaměstnavatelé:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

AC AERO www.zahrady‑acaero.cz
Eissmann Automotive Česká republika, s. r. o. www.eissmann.com
dm drogerie markt, s. r. o. www.dm‑drogeriemarkt.cz
HAVI Logistics, s. r. o. www.havi‑logistics.com

Gratulujeme! Celkem bylo ke konci roku 2013 již 60 EFZ zaměstnavatelů napříč ČR.
V roce 2013 expandoval koncept značky Ethnic Friendly zaměstnavatel (mezinárodně Ethnic Friendly employer) do zahraničí
prostřednictvím bulharské partnerské organizace Indi Roma.
4. 12. 2013 proběhla prezentace značky Ethnic Friendly zaměstnavatel na veletrhu lidských zdrojů „pro HR expo“. Zde byla
Performia, která IQ Roma servisu nabízí pro bono podporu rozvoje dovednostní v oblasti
personalistiky a současně projevila zájem o další šíření povědomí o značce EFZ.
navázána spolupráce se společností

Web
ethnic‑friendly.cz

Novinky roku 2013
Kampaně přinesly nové interaktivní happeningy, spoty, videomedialonky, vizuální
podobu a významně rozšířily počet oslovených

Kampaň mypracujeme.cz

dosah >3 500 000 lidí
4 nové motivy posterů
5 videomedailonků
1 broadcastovaný spot

Web
mypracujeme.cz

Od

1 tisková konference
3 tiskové zprávy
45 nových participantů z řad Romů
2 happeningy
800 plakátů

9. září 2013 opětovně odstartovala další vlna kampaně
Kampaň navázala na úspěšné kampaně „Romové pracují a chtějí pra‑
covat“ a „Neviditelní“. Dokazuje, že Romové nejsou jen těmi, kteří pouze čerpají so‑
ciální dávky, ale těmi, kteří stejně jako ostatní pracují a chtějí pracovat. Hlavními
nástroji a motivy jsou mimo příběhů pracujících Romů a zkušeností zaměstnavatelů
dvojsmyslné situace vycházející ze stereotypních slovních spojení. V  rámci projektu
vznikl i nový spot „Vybílíme byt i tobě!“, který byl k vidění na hudební stanici Óčko,
internetové televizi stream.cz, webové stránce www.mypracujeme.cz a samozřejmě na
sociální síti youtube atd.
pondělí

mypracujeme.cz.

8. 4. největší český
Mezinárodní den Romů
na náměstí Svobody v Brně

>1000 návštěvníků
9 romských dobrovolníků

V roce 2013 se podařilo IQ Roma servisu, hlavnímu organizátorovi akce, uspořádat velkou oslavu Mezinárodního
dne Romů v Brně na náměstí Svobody. Součástí byla i prezentace práce brněnských proromských neziskových
organizací, ochutnávka tradičních romských jídel, workshopy, romské tance, mobilní výstava Muzea romské
kultury, program doplňovala hudební vystoupení.
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Kampaň
V jedné lavici

Nechte nás sedět spolu
V jedné laviyci. .

300 plakátů
2 happeningy
1 tisková zpráva
2 rozhovory
>20 mediálních výstupů
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„Chci, aby moje děti chodily do normální základní školy
školy, a tím měly i lepší
Nechte, do
(své)lepší
děti sedě
t v jedné lavici a vzdělávat
se
ečně. Je to(pozn
život. Aby se líp učily. Třeba jako ty děti z té skupiny Gspol
endalos
i Vaše.:rozvzdělávací
hodnutí, kteréprogram
může
Rom
ům
změ
nit
bud
oucn
ost!
IQ Roma servisu pro romské středoškoláky), všichni mají pedagogickou anebo jinou
www.i bycznemusely chodit
odbornou školu. Tak bych zhruba chtěl, aby na tom byly moje děti. Aqrs.
do práce kopat a na černo pracovat. A aby nebyl Naděnčin život jenom hned o manželovi
a neměla v osmnácti první dítě.“
pan David Filo, dcera Naďa je klientkou Programu Pro Rodiny
S ﬁnanční podporou
z programu Evropské
unie „Základní práva
a občanství“

2. 6. 2013 byl v
Tato kampaň, opět

rámci festivalu

Kontejnery

světu v parku

Lužánky v Brně

spuštěn projekt

V  jedné

lavici.

s dlouhodobou ambicí, reaguje na přetrvávající segregaci romských žáků ve vzdělávání.

Tato

segregace je často přímo či nepřímo vytvářena rodiči z majority, kteří mají zkreslené představy a neracionální
obavy z potenciálních romských spolužáků.

komunitní
kampaně
RO
DZA
ANDRE
LACHI
SKOLA

MALE!

VE
v p r a z dTNOE PHR LOA S N Y !
N E N I M IS

?

DZA
ANDRE
LACHI
SKOLA

N

ROMALE

!

VE
v p r a z dTNOE PHR LOA S N Y !
E N I M IS

?

ŠKOLA

Spln si sve sny !! PRiDE J JEST E !! UC
SE
andre lačhi škola/školka/J!!di
do
/školky
či !!V prázdné hlavě není místo pro sny jsme
VZDE
LANidobré
ti prine seškoly
Spln si sve sny !! PRiD EJ JEST E !! UC
dobr y zivot
a resp ekt !!
v IQ Roma servisu Ti s volbou stredn
SE !!
i
skoly
radi
!! VZDE LANiprioritních
poradim
realizovali i v roce 2013 a budeme s nimi pokračovat. pomuze
Vzdělávání
ti prine se dobray dlouhodobých
me pri studiu. patří doe askupiny našich
zivot a resp ekt !!
v IQ Roma servis u Ti s volbou stredn
i skoly radi poradim e a
pomuze
me
pri
studiu
.
témat. Obě kampaně jsou zaměřené na podporu vzdělávání mladých Romů, které začíná výběrem vhodné základní

Kampaně Dža

BOY_A2.indd 1

8.2.2012 17:29:46

či střední školy. Různými nástroji komunikuje myšlenku, že dobré vzdělání zvyšuje šance na důstojné uplatnění na
trhu práce a tím přispívá k zařazení do většinové společnosti.

Novinky roku 2013
Uspořádali

jsme

2

metodické oborové konference k tématům vzdělávání romské

mládeže a inovací v nízkoprahových službách

„Společně - ke
spolupráci školy, rodiny
a neziskových organizací“

Dne 14. 3. 2013 byla IQ Roma servisem v Muzeu romské kultury realizována závěrečná projektová konference
s názvem „Společně – ke spolupráci školy, rodiny a NNO“. Obsahovala celkem 6 odborných příspěvků zástupců
škol, NNO (IQRS, Člověk v tísni) i zástupců z řad komunity. Zúčastnilo se ji 36 osob z řad odborné veřejnosti
a spolupracujících institucí, ohlasy na jednotlivé příspěvky a reflektovaná témata i metodické postupy byly velmi
pozitivní.

„Krok přes práh“ aktivity NZDM v terénu

Konference

První
(11 osob) pro detailnější sdílení konkrétních metodik
a zkušeností. Vedle účastníků z ČR byli přizváni rovněž zahraniční experti z organizace ETP Slovensko, kteří
pracují s obdobnou cílovou skupinou dětí a mládeže. Druhý den konference Krok přes práh – aktivity NZDM
v terénu se zúčastnilo 61 osob. V úvodní části konference byly představeny všechny metodiky vzniklé v rámci
projektu „Vzdělání je cesta“, v další části pak inovace a terénní forma nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
byla realizována

20. 2. 2013

jako dvoudenní setkání odborníků z praxe i akademické sféry.

den byl koncipován jako setkání v menším počtu účastníků
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IQ Roma servis byl i v roce 2013 aktivním členem pracovních skupin komunitního
plánování sociálních služeb v Brně, Břeclavi, Bučovicích a Tišnově.
ͧͧ

ͧͧ
ͧͧ

V Brně byl schválen 3. komunitní plán na období 2013 – 2015, do jehož přípravy se IQ Roma servis aktivně zapojil.
ͧͧ zaměřili jsme pozornost na zajištění dlouhodobého udržení terénních programů a poradenství
ͧͧ rozšířili jsme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pracovali jsme na rozvoji koordinované spolupráce
s OSPODy a úřady práce
ͧͧ zasadili jsme se o rozvoj nabídky preprimárního vzdělávání, a také zajištění provozu a pravidelných aktivit pro
mládež na Plácku na Svitavském nábřeží.
V Bučovicích a Tišnově jsme se zaměřili na hloubkovou reflexi aktivit a kvalifikované plánování sociálních služeb na
další období.
Od roku 2014 jsme aktivní členové komunitního plánování také ve Vyškově a v Rosicích.

Přispění k novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech

040

V  roce 2013 nabyla účinnosti novela zákona o spotřebitelských úvěrech, kterou jsme aktivně připomínkovali svými návrhy
a podněty z praxe. V  rámci Aliance proti dluhům jsme se účastnili několika kulatých stolů se zástupci ministerstev, soudů,
věřitelů, vymahatelských společností, neziskových organizací a dalších institucí, jejichž cílem je sdílet své zkušenosti,
argumenty a hledat společná řešení. Zde jsme také prezentovali závěry komplexní analýzy právní úpravy týkající se
zadluženosti v České republice a návrhy na fungování sanačního fondu. Pro rok 2014 jsme byli požádáni o další spolupráci
na legislativních změnách v oblasti dluhové problematiky.

Mezinárodní partnerstí v roce 2013
V  roce 2013

jsme spolupracovali se zahraničními organizacemi převážně prostřednictvím komplexněji zaměřených multi

partnerských projektů

Roma MATRIX, Společně, RICE, ale i v menších projektech zaměřených na mládež.

Partnerství Roma MATRIX

Partnerství Roma MATRIX (v rámci projektu Roma MATRIX - Mutual Action Targeting Racism, Intolerance
and Xenofobia) je platformou pro 19 partnerů z 10 členských zemí EU, která vznikla v dubnu 2013 zahájením
realizace stejnojmenného projektu. Hlavním cílem partnerství je boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii vůči
Romům v celé Evropě, a to skrze realizaci širokého spektra aktivit, které přispívají k podpoře jejich práv a integraci
do většinové společnosti. IQ Roma servis se v České republice zaměřuje především na podporu pozitivního vnímání
Romů formou veřejné kampaně a poskytování odborných právních, poradenských a vzdělávacích služeb pro Romy
v celém Jihomoravském kraji.

Novinky roku 2013
Partnerství Společně
Partnerství Společně (v rámci projektu Společně pro úspěch Romů na trhu práce) sdružuje 3 zahraniční
organizace, 2 české NNO a 3 tuzemské samosprávy. Snahou IQ Roma servisu při koordinaci tohoto partnerství
je smysluplně zapojit jeho české členy do využívání a ověřování nových nástrojů a metod práce přenesených
od zahraničních partnerů.

Důraz

je kladen na způsoby fungování místního partnerství a síťování relevantních

organizací na místní úrovni tak, aby při cestě za vyšší zaměstnaností a vzdělaností
zdroje využívány efektivně a zacíleně.

Romů byly finanční i lidské

V  partnerství je zapojeno město Břeclav, Vyškov a statutární město Brno, dále organizace EAPN ČR, ETP
Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, magistrát holandského města Veldhoven a Pavee Point Travellers’
Centre z Irska.

A further step to let the Roma
youth be heard
Web
jaktovidimja.cz

V roce 2013 vyvrcholil jednoletý projekt „A further step to let the Roma youth be
heard“ koordinovaný italskou organizací GSI Italia. V  jeho průběhu vznikla online
platforma Romagazine, která slouží mladým Romům a Romkám z Jihomoravského
kraje a dalších pěti evropských zemí (VB, Řecka, Turecka, Itálie, Polska) k tomu,
aby mohli vydávat vlastní celoevropský časopis. Série školení v průběhu projektu
je zároveň podpořila v rozvoji žurnalistických dovedností. Česká verze časopisu je
přístupná také na našich stránkách www.jaktovidimja.cz.

partnerství RICE

V  červenci 2013

byla po dvou letech ukončena činnost partnerství

RICE (v

rámci projektu roma inclusion

through culture and education), které sdružovalo samosprávy a další organizace dvou měst

– Brna a Leedsu.

Cílem

stejnojmenného projektu bylo zlepšit integraci a vzdělávací výsledky mladých lidí z romské komunity

Romů

na náměstí

v obou městech. Jedním z milých výstupů bylo i zapojení města

LEEDS do velkolepé oslavy Mezinárodního dne
Svobody v Brně, kterou IQ Roma servis organizačně zaštiťoval, včetně proslovu starostky
města Leeds Ann Castle. Kromě IQ Roma servisu a statutárního města Brna byly v partnerství sdruženy také 3
brněnské základní školy a Muzeum romské kultury.
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Pokračovali jsme v přenosu našeho konceptu Ethnic friendly
zaměstnavatel do Bulharska a rozvíjeli další mezinárodní
spolupráci formou stáží a účastí v evropských sítích
Projekt Ethnic Tolerant Employer byl iniciován a realizován bulharskou neziskovou organizací Indi Roma 97. IQ
Roma servis v něm figuruje jako hlavní zahraniční partner. Cílem partnerství je přenést do bulharského prostředí
koncepci a značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. V  roce 2013 proběhly stáže v ČR i Bulharsku, projekt dále
pokračuje až do roku 2015.
V  roce 2013 proběhla i řada návštěv zahraničních organizací v IQRS, které byly spojeny s prezentací činnosti.
Pracovníci IQRS získávali informace a podíleli se na zahraničních workshopech nebo stážích (např. týdenní stáž ve
Švédsku spojená s návštěvou komunitní školy a služeb zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí).
V  rámci nadnárodní spolupráce pokračovalo aktivní zapojení IQ Roma servisu do činnosti celoevropské EAPN
(Evropská síť boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení: www.eapn.org), zejména prostřednictvím pracovní skupiny
„EU Inclusion Strategies Group“.
I  nově

vzniklá

Platforma

pro sociální bydlení aktivně rozvíjí síť mezinárodních kontaktů.

V  roce 2013 byla
FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci),
nebo celosvětovou sítí Habitat for Humanity International.

navázána spolupráce s evropskou sítí
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pROJEKTY
iQRS
Donátoři 2013
Tito donátoři finančně zajišťovali v roce 2013 většinu našich aktivit, provozu
a mezd:
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S finanční podporou z programu
Evropské unie „Základní práva
a občanství“

S finanční podporou komunitárního
programu PROGRESS – „EU program
pro zaměstnanost a sociální soudržnost“

Tým IQRS děkuje všem velkým i drobným donátorům za důvěru a spolupráci!
Projekty
iqrs.cz/projekty

Centrum komunitní a terénní sociální práce
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Výše rozpočtu: 3 541 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj,
statutární město Brno, město Vyškov
Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce zajistil finanční

Projekty s národní
a regionální podporou
prostředky pro poskytování terénních programů sociálně

znevýhodněným klientům převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě

(Břeclav, Zastávka u Brna, Tišnov, Blansko ad.).

Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje

Centrum poradenství a zaměstnanosti
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Výše rozpočtu: 1 234 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Brno
Projekt zajistil finanční prostředky pro zabezpečení poradenského centra v Brně, ve kterém pracovníci poskytují specializované služby
v oblasti zaměstnanosti, a také poradenství v oblasti zadluženosti nebo bydlení.
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Centrum motivace a stimulace
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Výše rozpočtu: 2 052 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, statutární město Brno
Díky projektu mohlo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízet klientům vzdělávací, volnočasové, poradenské a preventivní
aktivity. Komplexní nabídka aktivit pro děti a mládež podporuje integraci, kvalitní trávení volného času a zvýšení vzdělanosti romské
mládeže.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum integračních služeb Břeclav
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Výše rozpočtu: 1 786 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj, města Bučovice, Tišnov a Břeclav
V  rámci projektu byly poskytovány komplexní sociální služby rodinám, které potřebovaly podporu a rozvoj dovedností v péči o děti
nebo domácnost. Projekt přispěl k realizaci aktivit pro předškolní děti a jejich přípravu na vzdělávání. Dále podpořil práci s rodinami,
ve kterých hrozí odebrání dítěte nebo které usilují o jejich navrácení do péče. Aktivity projektu probíhaly v Brně, Břeclavi a dalších
obcích Jihomoravského kraje.

Koordinovaná spolupráce na podporu rodiny
Období realizace: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2013
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt realizoval aktivity směřující k posílení rodin, které jsou ohroženy odebráním dětí nebo usilují o navrácení dětí zpět do
rodinného prostředí. Forma koordinované spolupráce s odděleními sociálně právní ochrany dětí a dalšími institucemi vedla k efektivní
podpoře rodin a jednotlivců.

Brána ke vzdělání
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Výše rozpočtu: 150 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Úřad vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Projekt reagoval na nízkou úroveň vzdělání a vysokou míru nedokončování středních škol mezi nastupující romskou generací a obtíže
sociálně ekonomického charakteru, se kterými se potýkají jejich rodiče. Projekt zajistil realizaci řady provázaných aktivit zaměřených
na úspěšné zapojení se do vzdělávacího procesu.

Projekty s národní
a regionální podporou
aktivit v areálu

Plácku Niva – Svitavské

nábřeží pro

Máme svůj prostor
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Výše rozpočtu: 35 000 Kč
Zdroje: Statutární město Brno
Projekt se zaměřil na vytvoření kvalitní a inspirující nabídky volnočasových
skupinu dětí a mládeže z brněnské romské komunity od 6-26 let. Důraz

byl kladen na jejich atraktivitu, zvládnutelnou a přiměřenou pravidelnost včetně zhodnocení potenciálu rozvoje a systematického
využívání nabízených činností.

Společná cesta
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Výše rozpočtu: 51 577 Kč
Zdroje: Ministerstvo vnitra
Zapojení dobrovolníků do aktivit podpořil projekt Společná cesta, jehož cílem byla dlouhodobě udržitelná a kvalitní dobrovolnická
činnost s profesionální koordinací a podporou. Dobrovolníci se aktivně zapojují mimo jiné do doučování a realizace volnočasových
aktivit pro děti a mládež z prostředí sociálně vyloučených romských lokalit.

Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogrami
Období realizace: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2013
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí
IQ Roma servis se v partnerské roli zapojil do spolupráce s neziskovou organizací Podané ruce. Projekt se zaměřil na podporu
rodin, které se potkávají s tématem drog a závislostí. V rámci projektu probíhalo společné vzdělávání (workshopy, supervize) a sdílení
zkušeností v oblasti práce s rodinami v kontextu drogové problematiky (případová práce).

Projekty s finanční podporou
Evropské unie
VZDĚLÁNÍ JE CESTA - systémy pro výuku a motivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Období realizace: 1. 3. 2010 – 28. 2. 2013
Výše rozpočtu: 9 811 449 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Cílem projektu bylo zvýšení znalostí a dovedností pracovníků partnerských a dalších spolupracujících organizací v oblasti práce
s dětmi ohroženými sociálním vyloučením, a to prostřednictvím vytvoření metodik výuky a řady akreditovaných vzdělávacích programů
pro sociální a pedagogické pracovníky pracující s touto cílovou skupinou

Osobnost a životní směr - podpora vzdělanosti a profesního uplatnění mladých Romů
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace: 1. 4. 2011–31. 3. 2013
Výše rozpočtu: 5 517 981,68 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt se svým zaměřením soustředil na romskou mládež a její podporu v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce,
prostřednictvím dlouhodobé individuální i skupinové práce s cílem posílit motivaci, sebepojetí a kompetence této cílové skupiny.

a to
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A furthure step to let the roma youth be heard
Projekty s finanční podporou
Období realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2013
Výše rozpočtu: 11 900 €
Evropské unie
Zdroje: Lifelong Learning Programme – program Youth in Action
Projekt realizovaný v 8 evropských zemích pod záštitou italské organizace
GSI Italia podpořil posilování kulturních tradic a osobnostních kompetencí romské mládeže formou aktivního zapojování mladých do
mediálních aktivit.

Roma inclusion through culture and educationy
Období realizace: 1. 9. 2011 – 31. 7. 2013
Výše rozpočtu: 110 000 Kč
Zdroje: EU – Comenius Regio Programme
Projekt, vedený britským městem Leeds, se soustředil na funkční propojení škol a romských komunit v Leedsu se školami a romskými
komunitami v Brně. Hlavním cílem bylo zlepšení přístupu ke vzdělávání a integrace mladých lidí z romských komunit v rámci školního
vzdělávání, podpora pozitivních vzorů, a tím zlepšení životních příležitostí a zařazení do společnosti.
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Centrum integračních služeb Brno
Regionální operační program Jihovýchod
Období realizace: cca 1. 10. 2011 – 31. 8. 2013
Výše rozpočtu: 29 000 000 Kč
Zdroje: Regionální operační program Jihovýchod (85 %), Jihomoravský kraj, statutární město Brno a další donátoři (15 %)
Cílem projektu bylo vytvoření sofistikovaného systémového pracoviště řešícího problematiku sociálně vyloučených lokalit Brna
a Jihomoravského kraje na bázi profesionálního poskytování sociálních a pedagogických služeb v kombinaci s individuálním přístupem,
založeným na znalosti dané problematiky. V  rámci projektu, jehož investiční část byla realizována v letech 2011–2013, byla
rekonstruována budova na Vranovská 846/45 v Brně, která je občanskému sdružení IQ Roma servis zapůjčena k užívání Magistrátem
města Brna na dobu 17 let.

Vzájemně bez předsudků
Operační program Progress
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Výše rozpočtu: 164 246,77 €
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt byl v obecné rovině zaměřen na téma diskriminace a prosazování rovného přístupu. Cílem bylo zlepšit negativní a stigmatizující
postoje české veřejnosti k minoritám, a tím zvýšit šanci Romů na nediskriminačním, plnohodnotném a respektovaném zapojení do
společnosti. Byl realizován soubor komunitních, PR aktivit a strategických jednání, které se zaměřují na širokou veřejnost i specifické
cílové skupiny, které mohou mít vliv na soužití ve společnosti. Specifické aktivity byly zaměřeny na skupiny: zaměstnavatelů, studentů
středních a základních škol a samosprávy.

Správa nemovitostí - prevence zadlužení a další podpůrné činnosti
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
Výše rozpočtu: 7 818 801 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
IQ Roma servis realizuje projekt v partnerské roli (realizátorem je Správa nemovitostí městské části Brno-střed). Cílem projektu je
zvýšení sociálních a profesních dovedností cílové skupiny, např. kompetencí v oblasti hledání a udržení zaměstnání, jednání s institucemi,
finanční plánování a řešení zadluženosti) a dále ověření pilotní aktivity zaměstnávání zadlužených nájemníků prostřednictvím správy
nemovitostí s cílem snížení dluhu na nájemném a ověření modelu spolupráce mezi správou nemovitostí a poskytovateli sociálních
služeb.

Učíme se prací
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
Výše rozpočtu: 5 131 872,90 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt nabízí dlouhodobě nezaměstnaným klientům Jihomoravského kraje aktivity zaměřené na hledání zaměstnání, zvýšení osobních
i profesních kompetencí využitelných na trhu práce, a také podporu v nástupu do zaměstnání. Projekt zajišťuje finanční podporu
zaměstnavatelům na vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Projekt bude ukončen v polovině roku 2014.

Projekty s finanční podporou
Evropské unie

Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace: 1. 10. 2011–31. 7. 2014
Výše rozpočtu: 7 604 948 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Společně s partnerem projektu DROM, romské středisko se skrze terénní, asistenční a poradenské aktivity zaměřujeme na zvýšení
zaměstnanosti, řešení zadluženosti a realizaci preventivních aktivit, a to zejména ve spolupráci s celou rodinou. Projekt bude ukončen
v polovině roku 2014.

Společně pro úspěch Romů na trhu práce
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace: 1. 12. 2012 – 30. 11. 2014
Výše rozpočtu: 2 928 264,4 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt se zaměřuje na aktivity mezinárodní spolupráce. Hlavním cílem je umožnit přenos nových funkčních modelů práce zahraničních
partnerů (Slovensko, Irsko, Nizozemsko) do České republiky, a přispět tak ke zvyšování sociální a vzdělanostní úrovně sociálně
vyloučených romských komunit v ČR. Projektu bude realizován také v roce 2014.

Roma MATRIX
Operační program Základní práva a občanství
Období realizace: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
Výše rozpočtu: 3 830 480.20 € (podíl IQRS 172 344,06 €)
Zdroje: Evropská unie, státní rozpočet ČR, Jihomoravský kraj
Roma Matrix je v současnosti největší evropský projekt zaměřený na boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii
formou koordinované spolupráce a realizace aktivit 19 partnerských organizací z 10 států Evropské unie.

vůči

Romům,

a to

ETHNIC TOLERANT EMPLOYER
Období realizace: 1. 4. 2013 – 30. 4. 2015
Zdroje: Evropská unie a Bulharská vláda (Operační program Rozvoj lidských zdrojů)
Jedná se o partnerský projekt realizovaný bulharskou neziskovou organizací Indi Roma 97, ve kterém je IQ Roma servis hlavním
partnerem. Projekt je zacílen na tematiku diskriminace a nezaměstnanosti u cílové skupiny sociálně vyloučených romských obyvatel.
Prostřednictvím aktivní partnerské spolupráce se snaží o přenos inovativních přístupů řešení této problematiky z Česka do Bulharska;
konkrétně se jedná o zavádění koncepce a značky Ethnic Friendly zaměstnavatel v Bulharsku a to na základě dlouhodobě existujícího
know‑how fungujícího v ČR pod záštitou IQ Roma servisu.
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Pojďte do školky!
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Období realizace: 1. 6. 2013 – 31. 5. 2015
Výše rozpočtu: 51 459 451,23 Kč (podíl IQRS 2 169 269,26 Kč)
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Jedná se o rozsáhlý projekt Člověka v tísni a osmi partnerských organizací (IQ Roma servis, o. s., Cheiron T, o.p.s., Diecézní charita
Brno – pobočka Jihlava, Tady a teď, o.p.s., Sdružení sociálních asistentů, Diakonie ČCE Vsetín, Salinger, o. s. a Amalthea, o.s.).
Zaměřuje se na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují
institucionalizované MŠ a svou vzdělávací kariéru na základní škole začínají řadou handicapů. Projekt se v místech své realizace
zaměří na systematizaci včasné péče v oblasti vzdělávání o děti, které vzdělávacím systémem často propadávají. Předškolním pedagogům
projekt nabídne vzdělávací kurzy, díky kterým získají konkrétní metody práce se znevýhodněnými dětmi a hlubší porozumění tématu,
které je potřebné proto, aby mohli snáze spolupracovat s rodiči těchto dětí. Celorepubliková realizace projektu umožní předávání
informací i širší odborné veřejnosti.

Projekty s podporou nadací
a ambasád
8. 4. International Roma day celebration in Czech Republic
Období realizace: 1. 1. 2013 – 31. 5. 2013
Výše rozpočtu: 107 000 Kč
Zdroje: Velvyslanectví Spojených států Amerických, Statutární město Brno
Projekt podpořil uspořádání oslav Mezinárodního dne Romů 2013 v podobě kulturně společenské události významnějšího
společenského měřítka - nexus umění, kultury a sociální advokacie, která oslovila jak mainstreamové, tak romské publikum a kromě
vyjádření radosti a respektu z celosvětových oslav dne Romů podpořila vzájemné vztahy a pozitivní atmosféru mezi Romy a majoritou.
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IQ Roma servis parenting centre
Období realizace: 1. 12. 2011 – 31. 3. 2014
Výše rozpočtu: 654 645 Kč
Zdroje: Open Society Fund Praha
Matky s malými dětmi tvoří dlouhodobě velkou skupinu klientů IQ Roma servisu, projekt finančně podpořil vybudování nízkokapacitního
centra pro rodiče s dětmi. Poradenství realizované v rámci projektu, se zaměřuje na zvyšování znalostí a kompetencí rodičů v oblasti
zdravotní péče, výchovných postupů a orientace v ekonomickém a sociálním systému. Děti ve věku 3 - 6 let jsou pak v součinnosti
s rodiči motivovány aktivitami vycházejícími z předškolního vzdělávání a připravují se na úspěšný vstup do školního prostředí. Projekt
bude ukončen v roce 2014.

V jedné lavici!
Období realizace: 1. 12. 2012 – 31. 5. 2014
Výše rozpočtu: 442 241 Kč
Zdroje: Open Society Fund Praha
Obsahem projektu je kampaň cílená na rodičovskou veřejnost žáků základních škol, s cílem odstranit segregaci romských dětí
v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s romskými rodiči a školami chceme oslovit, informovat a vést neromské rodiče ke společnému
vzdělávání romských a neromských dětí. Nesegregované vzdělávání romských dětí zlepšuje jejich šance na úspěch v budoucím studijním
i pracovním životě a obohacuje soužití majority a minority. Projekt bude probíhat také v následujícím roce.

Platform for social housing: Discursive shift
Období realizace: 15. 12. 2013 – 15. 12. 2014
Výše rozpočtu: 50 000 USD
Zdroje: Open Society Institute
Projekt zajišťuje etablování nové Platformy pro sociální bydlení a otevírá téma nedostatečné kvality a dostupnosti sociálního bydlení
V České republice, s nímž se potýká značná část uživatelů z řad sociálně vyloučených. Vzdělávacími a participativními aktivitami se snaží
propojovat relevantní instituce a navrhovat vhodné nástroje, které přispějí k systémovým změnám v této oblasti. Ukončení projektu
je plánováno v závěru roku 2014.

děkujeme
za podporu
Kromě projektových donátorů nám v roce 2013 pomáhali i tito individuální a firemní
dárci:
Židovská obec Brno
CAD ET projekt, s. r. o.
Nadace VIA
Finnline, s. r. o.
Lubomír Majerčík
Hana Kubátová

Děkujeme!
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Děkujeme,

že nám pomáháte pomáhat!

050

Jsme vděčni, že naši práci a vizi organizace podporují nejen významní donátoři prostřednictvím
grantů, ale i individuální dárci jako například pan Lubomír Majerčík a paní Hana Kubátová,
společnost CAD ET projekt, s. r. o., Nadace VIA , Finnline, s. r. o. či Židovská obec. Děkujeme také
za energii, kterou nám přináší herečka Anna Polívková, neboť právě ona nám vkládá svůj volný čas
a odhodlání k rozvoji přátelských vztahů a vzájemnému respektu mezi lidmi. Velkou podporou byla
pro nás spolupráce s panem Oliverem Pospíšilem, náměstkem primátora města Brna, a panem
Stanislavem Juránkem, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje, kteří prokázali otevřenost,
lidskost a profesionalitu při realizaci projektu Centra integračních služeb.
Vážíme si každého daru, spolupráce, úsilí i času věnovaného na podporu poslání a naplnění vize
IQ Roma servisu. Proto tímto velmi děkujeme všem výše uvedeným, dobrovolníkům, ale i klientům,
kteří v náročných životních podmínkách hledají cestu a jsou inspirací v životě každého z nás.
Děkujeme.
Tým IQ Roma servisu
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Děkujeme,

že nám pomáháte pomáhat!

PODPOŘTE NÁS!
finanční podporOU
celého IQRS

NEBO PŘÍMO
programu Gendalos

ČI se Staňte našim
dobrovolníkem

Finančně podporujte fungování celého
IQ Roma servisu

Pošlete nám ze svého mobilu dárcov‑
skou sms (DMS) na číslo 87 777

Jsme vděční za jakýkoli finanční dar,
jednorázový i trvalý příkaz, který umožní naši práci udržet i dále rozvíjet.

Jednorázově: DMS GENDALOS
(30 Kč = 28,50 Kč pro Gendalos)

Dobrovolník svojí činností pomáhá konkrétnímu potřebnému člověku, podporuje svou prací chod vybraného projektu
či celou organizaci.

B. účet: 189 104 187 / 0300
Více informací o snížení daňového základu naleznete na:
iqrs.cz/podporte‑nas
Podpořte nás
iqrs.cz/
podportenas

Roční DMS: DMS ROK GENDALOS
(DMS měsíčně po dobu 1 roku)

iqrs.cz/dobrovolnici

www.gendalos.cz

Dárcovská SMS

Dárcovská SMS
s roční podporou

055

Odhodlání | Optimismus | Vytrvalost | Kvalita | Výsledky
Zacílenost | Tvořivost | Angažovanost | Zmocňování | Rozvoj
Profesionalita | Spolupráce | Integrita | Vřelost | Respekt
www.iqrs.cz
www.facebook.cz/iq.roma.servis

