Ocenění
EESC Civil society prize

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2014

sídlo
Brno

plácek
Brno

Vranovská 846/45,
Brno, 614 00
Tel. 1: 543 213 310
(recepce)
Fax: 543 214 809

pobočka
Břeclav

Husovická 884/4,
614 00, Brno

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

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

Amaro
Records

Roma
Gym
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pobočka
Vyškov

Milady Horákové 22,
602 00, Brno

Cejl 49,
602 00, Brno

Podpořte nás!
finanční
podpora

staňte se naším
dobrovolníkem

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
možností do konkrétních
projektů, kampaní, volnočasových aktivit, vzdělávacích
procesů jako je doučování
a mentorství. Podpoříte tak
konkrétního člověka na cestě ze sociálního vyloučení.
Buďte součástí naší cesty
a poslání!

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

www.iqrs.cz/dobrovolnici

www.iqrs.cz

stipendijní
fond Gendalos
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)
www.gendalos.cz

postavte s námi
Amaro Records
Podpořte komunitní nahrávací studio Amaro Records.
Otvíráme multimediální studio, kde chceme vybudovat
také kavárnu. Podpořte nás
finančně či pomocí při přípravě a provozu prostor.
B. účet:
28 00 76 89 22 / 2010
Více o studiu v kapitole Novinky 2014.

| facebook.com/iq.roma.servis

www.amarorecords.cz
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„Pro důstojné
společenské
uplatnění Romů“
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KATARÍNA KLAMKOVÁ
ředitelka & statutární zástupkyně
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Milí čtenáři, spolupracovníci, přátelé,
s radostí Vám předkládám novou Zprávu o činnosti IQ Roma servisu 2014. Nebudu Vás zde zahlcovat detaily a úspěchy,
vždyť o nich jsou všechny následující řádky. Omezím se na to podstatné, a to radost, vděčnost, sny a přání. Ač optimista,
jsem vůči všemu, i sobě samotné, věčný vnitřní nespokojenec (až kontraproduktivně), avšak při finálním čtení Zprávy se mi
vrátily konkrétní vzpomínky…
Jsem vděčna za nasazení a přístup svých kolegů; za to, že přes všechny neustálé změny a těžkosti, kterým čelíme, stále
tvoříme silný tým. Jsem vděčna, že pracuji s lidmi, kterým nechybí srdce na pravém místě a kteří nad vším, co dělají, aktivně
a nezávisle přemýšlí, posouvají se a není třeba je do složitých úkolů hnát, spíše občas korigovat a zastavovat (v jejich
vlastním zájmu). Jsem vděčná za nárůst počtu usměvavých dobrovolníků, které potkávám nejen na chodbách, i za zvyšující
se zájem soukromých dárců, jež jsou nadějí a povzbuzením pro mě i pro Romy samotné! Jsem vděčna všem dárcům za
podporu finanční stability IQ Roma servisu oproti předešlému kritickému roku a doufám, že v zájmu klientů a s ohledem
na udržitelnost našich klíčových projektů a pracovníků tento stav pár let i vydrží. Chci vyjádřit poděkování zastupitelům
města Brna, že nám pomohli vybudovat Centrum integračních služeb a podrželi nás i přes překážky. Specificky patří moje
osobní poděkování bývalému náměstku města Brna, panu Oliveru Pospíšilovi. Chci poděkovat i zaměstnavatelům (hlavně
kavárně Tři ocásci, organizaci Betánie – křesťanská pomoc, VUT Brno, firmě pana Poláka a B.V. Invest & Trade) za jejich
nadstandardní přístup a otevřenost k zaměstnávání Romů a přeji si, aby se k nim do budoucna připojilo vícero firem, včetně
těch městských!
Člověk ani organizace nikdy neuspokojí všechny a dnes jsem hrdá, že jsme z tohoto přání vyrostli. Nabývám pocitu, že
rozmělnění energie, kapacit a zdrojů do plejády nekonečných sociálních potřeb, především „hasícího charakteru“, nejenže
není v našich silách, ale je to mrhání zdroji. IQ Roma servis má naštěstí nezávislost a svobodu volby i rozhodnutí, a proto
může jít vlastní cestou, kterou vytrvale objevujeme od roku 2003.
V dalších letech se chceme ještě více zaměřovat na to, v čem jsme objevili, že jsme jako IQ Roma servis silní, unikátní, v čem
vynikáme a co vnímáme, že funguje a my můžeme skutečně ovlivnit, a nezůstávat jen v nekončící snaživé rovině „průběžně
plněno“, bez jasného posouvajícího se výsledku. Také si přeji do našeho profesionálně fungujícího organismu opětovně přinést
prostor pro hravost, nedokonalost, otevření se novým, komunitnějším projektům. Dále budeme posilovat to, co věříme, že
má jednoznačný tah na branku – investice do vzdělání od předškolního věku po budování minimálně středoškolsky vzdělané,
sebevědomé a aktivní mladé romské generace. Zároveň je podstatné zmocňovat k proaktivitě jednotlivce, rodiny i skupiny
a stabilizovat jejich složitou sociální, bytovou a finanční situaci dostupnějším bydlením, zaměstnáváním i oddlužováním.
Začít vnímat Romy nejen jako klienty sociálních služeb, ale jako lidi s tvořivým potenciálem a shodnými životními přáními,
jež podobně jako my touží získat uznání, respekt a klidný a bezpečný život.
Tak jako každý rok, prosím držte nám palce a spolupracujte s námi nadále. Spolu to všechno prostě lépe a rychleji funguje!
Díky.
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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;
›› chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.
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KDO JSME?

KOMU A KDE POMÁHÁME?

IQ Roma servis založila v roce 1997 jako nezávislé
občanské sdružení skupina občansky aktivních Romů
v Brně, kteří již v předchozím období usilovali o větší
občanskou emancipaci Romů. V roce 2003 začalo období
modernizace a profesionalizace organizace – začali
jsme realizovat první projekty, formovaly se strategické
cíle, profesionální metodiky práce a došlo k významné
revizi stanov. Původně jsme byli registrování MV ČR
jako občanské sdružení pod č.j.: II/S-OVS/1-33 944/97R, dle nového občanského zákoníku jsme od ledna 2014
zapsaným spolkem.

Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním
vyloučením ohrožení Romové a Romky, jež se nacházejí
v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí
aktivně řešit a měnit - 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 sdílejí 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“.

POBOČKY IQRS

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.

Sídlo, korespondenční adresa
Vranovská 846/45, Brno, 614 00, iqrs.cz
„Plácek“ Svitavské nábřeží, Brno
Husovická 2, Brno, 614 00
Amaro Records
Milady Horákové 22, Brno, 602 00, amarorecords.cz
Roma Gym
Cejl 49, Brno, 602 00
Pobočka Břeclav
Tř. 1. máje 39, Poštorná, Břeclav, 691 41
Pobočka Vyškov:
Čsl. Armády 2, Vyškov, 682 01

NOVÁ
OCENĚNÍ
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2014 nás Evropský hospodářský a sociální výbor ocenil Cenou občanské společnosti                 
za rok 2014. Tou se odměňují iniciativy organizací občanské společnosti a jednotlivců, jejichž smyslem
je zlepšit hospodářské a sociální začlenění Romů. Z celkového počtu 81 nominovaných organizací
z celé Evropské unie se umístil IQ Roma servis na druhém místě.
října

Kvalitu poskytovaných služeb potvrzují i 3 kontrolní šetření kvality sociálních služeb v Jihomoravském
kraji, jež se zaměřovala na individuální plánování a cíle klientů. Naše služby získaly v rozmezí 11 a 12
bodů, kdy maximem bylo 12.
V roce 2014 byly naše kampaně oceněny hned několika cenami. Kampani „Proč soudit předčasně?“ byla
udělena cena Grand Prix a zlato v kategorii Integrovaná komunikace soutěže Český direct & promo,
bronz v kategorii Integrated Communication mezinárodní soutěže IMC  European Awards a zlato
EFFIE v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing.
Kampaň „My pracujeme“ byla oceněna 2. místem v kategorii Nejlepší integrovaná kampaň v soutěži Být
vidět.

VÝSLEDKY

Zaměstnaci o
ͧͧ
ͧͧ

1650 klientů a klientek
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

1142 Brno a okolní obce
255 Břeclav a okolní obce
146 Vyškov a okolní obce
44 Bučovice
41 Zastávka a Rosice
22 Tišnov

Pro Rodiny

008

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

31 dlouhodobě zapojených rodičů
12 dětí průměrně dlouhodobě zapojených v předškolním klubu
13 dětí nastoupilo do posledního ročníku mateřské školy
16 dětí (84 %) nastoupilo na nesegregovanou základní školu
23 rodin podpořeno ve spolupráci s OSPOD
8 pěstounských rodin spolupracujících na základě dohody

Pro Dospělé
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

102 pracovních pozic pro nově zaměstnané klienty
ͧͧ 7 klientů zaměstnaných u našich partnerských
zaměstnavatelů
19 úspěšných absolventů rekvalifikací
44 klientů podpořených v bydlení
ͧͧ 28 klientů získalo bydlení na soukromém trhu
ͧͧ 16 klientů získalo obecní bydlení
1 sociální byt pro 1 rodinu s poskytováním doprovodných
sociálních služeb
9 schválených návrhů na oddlužení
78 % klientů plnících nastavený plán při snižování zadluženosti
2 samostatné testingy diskriminace a 6 testingů ve spolupráci s
ČOI – 200 000 Kč za nevpuštění Romů do klubu!
2 podané žaloby ve věci diskriminace klientů

57 zaměstnanců
(přepočteno na

ROKU 2014

organizace

ů (k 31.12.)
a plné úvazky 55,025)

28 000 osobních konzultací a podpůrných setkání s klienty

V roce 2014 jsme hospodařili s rozpočtem 24 307 324,37 Kč
Pro Mladé
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

ͧͧ
ͧͧ

152 klientů volnočasových aktivit a 113 klientů preventivních
akcí
100 % klientů v posledním ročníku ZŠ podalo přihlášku a
dostalo se na navazující SŠ
39 aktivních Gendalos klientů ve školním roce 2013/2014
(podpora středoškoláků)
ͧͧ 26 postoupilo do dalšího ročníku
ͧͧ 1 klient v posledním ročníku střední školy, kterou úspěšně
dokončil
ͧͧ 1 klientka nastoupila na VOŠ, 1 klientka začala studovat VŠ
52 dobrovolníků v práci s mládeží, 9 aktivních mentorů
45 podpor ze stipendijního fondu Gendalos pro podporu
romských studentů

Pro Společnost
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

6 nových videospotů kampaně „My pracujeme“
2 čísla časopisu Romano VIP
Týden romské kultury v Brně
23 prezentovaných příkladů dobré praxe, zpráv a metodických
materiálů
82 dobrovolníků
ͧͧ 6 dlouhodobých dobrovolníků z romské komunity
ͧͧ 7 romských dobrovolníků při organizaci MDR
2 noví Ethnic Friendly zaměstnavatelé
14 dlouhodobě nezaměstnaných získalo pracovní příležitost na
podporovaných místech v IQRS
7 zahraničních organizací a skupin na stáži u nás
1 osoba vykonávající obecně prospěšné práce
51 proškolených ve vzdělávacích programech a 5 formou stáže v rámci
Akademie Diversitas
51 000 Kč zisk Akademie Diversitas pro IQRS (sociální podnikání)
až 150 000 Kč podpory soukromých dárců
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Nové prostory pobočky Vyškov
V roce 2014 byla vyškovská pobočka za podpory města přestěhována z Palánku na novou adresu, do prostor
zámku na adrese Čsl. Armády 2 ve Vyškově.
Klienti zde vedle bezpečného prostředí oceňují zejména dostupnost informací a flexibilitu zajištěnou možností
využívat počítač s internetovým připojením a telefon. Vybavené zázemí na pobočce pomáhá k efektivnějšímu
naplňování cílů spolupráce a komunikaci s institucemi. Podporuje také zvyšování kompetencí klientů, neboť se
sami podílí na zpracování žádostí a podkladů. Učí se vypracovat životopis, vyhledat si nabídku zaměstnání nebo
bydlení, kontaktovat příslušné instituce.

Roma Gym
Jedním z našich prvních komunitních projektů 2014 je posilovna Roma Gym, kterou se nám podařilo, ve spolupráci s romskými středoškoláky, slavnostně otevřít v Brně na ulici Cejl 49 dne 10. února 2015.
Romští studenti, zapojeni do vzdělávacího programu Gendalos, vlastním úsilím a zejména svépomocnou prací
vybudovali prostory posilovny, po které toužili. Ve spolupráci s naším kolegou Josefem Přehnalem a dalšími
pomocníky plánovali, opravovali, malovali a usilovně na otevření posilovny pracovali již od jara 2014, kdy jsme
zvažovali, jak efektivně využít prázdný prostor bývalé poradny (více o Gendalos v kapitole Pro Mladé - str. 49).
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Amaro Records
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Od roku 2014 pomáháme angažovaným Romům ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU v Brně
budovat komunitní multimediální nahrávací studio, které bude fungovat na neziskovém principu.
Jednou z velkých novinek roku 2015 bylo bezplatné získání prostoru pro
nahrávací studio na ulici Milady Horákové 22 v Brně od MČ Brno‑střed,
Podpořte budování Amaro
které svou lokalitou i interiérem odpovídá požadavkům nejen studia, ale
také komunitního prostoru s využitím pro řadu akcí (výstavy, workshopy,
Records v Brně!
klipů). Společně usilovně pracujeme na tom, aby se z bývalé
Číslo našeho transparentního nahrávání
herny stalo místo pro motivaci a podporu umělecky nadaných mladých
účtu:
Romů. V novém studiu Amaro Records se tak „umělecké hraní“, ať už
pěvecké, instrumentální nebo kompoziční, stane motivací a podporou pro
28 00 76 89 22 / 2010
lepší budoucnost mladých lidí. Věříme, že se nám v budoucnu podaří spojit
prostor nahrávacího studia s menší sociální kavárnou. S otevřením nahrávacího studia počítáme v říjnu
2015, v souvislosti se zajištěním dostatečných prostředků na vybavení a rekonstrukci.

„Mít vlastní nahrávací studio je skvělé, protože můžeme profesionálně zachytávat a šířit naše
skladby a muzikantské výsledky. Přestože mají mnozí mladí Romové hudební talent, dosud
svou hudbu příliš nenahrávají. Nahrávací zařízení je příliš drahé na to, abychom si ho mohli
koupit, a poplatky v profesionálních studiích jsou vysoké. Aktuálně nás je v přípravné skupině
7 mladých Romů a 6 přátel z IQ Roma servisu, kteří intenzivně pracujeme na tom, aby se
studio co nejrychleji otevřelo. Věříme, že nás bude stále přibývat. Chceme dokázat, že i my
mladí Romové umíme jít za svým cílem a něco dokázat,“
říká Anna Marie Bagárová, zakladatelka facebookové komunity Amaro Records.
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PODPOŘTE
AMARO RECORDS
Pomozte nám i vy rozeznít další část Brna
transparentní účet: 2800768922/2010
www.amarorecords.cz

Děkujeme!

LIDÉ
V IQRS
014
10 řádných členů

57 zaměstnanců
(55,025 přepočteno na plné úvazky)

4 čestní členové

82 dobrovolníků

STRUKTURA 
ORGANIZACE

Členská schůze
10/4

Ředitelka / 1*

Zástupkyně ředitelky
pro klientské programy /1*

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Tým PR a Fundraisingu / 2,1*

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

Zástupkyně ředitelky
pro projekty a finance / 1*

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Tým projektů / 2,5*
Tým financí a mezd / 4*
Provozní tým / 3,8*

* přepočteno na úvazky

K 31. 12. 2014 v IQRS pracovalo v rámci běžných pracovních smluv 57 osob (55,025 přepočteno na
plné úvazky).
K 31. 12. 2014 byla 4 pracovní místa (4,0 úvazku) zřízena s podporou úřadu práce.
Více než 5000 hodin odpracovali naši externí spolupracovníci v rámci DPP či DPČ (např. na pozicích
supervizor, metodik, asistenti služeb, externí odborníci atd.)
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ČLENOVÉ A ČLENKY

Členové a členky organizace
Nejvyšším orgánem je členská schůze, která zasedá minimálně 1x ročně a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících
IQ Roma servisu jako celku. Kontrolním orgánem nad hospodařením s majetkem organizace a nakládáním s finančními prostředky
je tříčlenná Kontrolní komise, kterou volí členská schůze na období 5 let.

016

V roce 2014 se členská schůze sešla jednou, a to na svém řádném
zasedání 29. května.

Mgr. Katarína Klamková (ředitelka
organizace)
Ing. Jana Kubačková Buzinisová (finanční
kontrolorka, členka Kontrolní komise
s mandátem do 29. 5. 2019)
Ing. Petr Raus (místopředseda Rady Církve
bratrské, člen Kontrolní komise s mandátem
do 29. 5. 2019)
Mgr. Rozita Mertová (důchodkyně,
členka Kontrolní komise s mandátem do
29. 5. 2019)
Ing. Eduard Klamka (jednatel,
Finnline, s. r. o.)
Ing. Darina Klamková (ekonomka)
Helena Krištofová (romská poradkyně,
Magistrát města Brna)
Mgr. Ondřej Liška (politik, občanský aktivista,
ředitel Ashoka ČR)
Martina Horváthová (vedoucí Centra
poradenství a zaměstnanosti, IQRS, členka
Výboru pro národnostní menšiny města
Brna)
Bc. Wail Khazal (manažer)

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)
Bc. Jana Balážová (terénní sociální
pracovnice, IQRS)
MgA. Karolína Rejlková (pedagogická
pracovnice, umělkyně a aktivistka)
Božena Horváthová (předškolní pedagožka)

NÁRODNOST
ZAMĚSTNANCŮ
62,5 % česká/
moravská/
slezská
30,3 % romská
5,3 % slovenská
1,8 % srbská

VZDĚLÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci organizace
Ke dni 31. 12. 2014 bylo v zaměstnaneckém poměru celkem 57
zaměstnanců (55,025 přepočteno na plné úvazky), z toho 37 žen.
Ředitelkou a statutární zástupkyní je Mgr. Katarína Klamková.
Zástupkyní ředitelky pro klientské programy je Veronika Vaňková,
zástupkyní ředitelky pro projekty a finance je Mgr. Lenka Maléřová.

53,6 % VŠ/VOŠ
37,5 % SŠ/SOU
8,9 % ZŠ

Dobrovolníci
„Do Íkvéčka jsem přišla zhruba před rokem a půl jako studentka VŠ oboru Sociální
pedagogiky a poradenství, která hledala místo pro absolvování povinné praxe.
Zhruba čtyři měsíce jsem pravidelně docházela jako praktikantka do nízkoprahového
klubu a spolupracovala na vytváření volnočasových aktivit pro děti. Práce v klubu
s klienty mě moc bavila a kolektiv pracovníků v klubu byl výborný, úžasně sehraný
tým, který mi vytvářel velmi příjemné podmínky pro moje praktikování. Měla jsem
možnost podílet se na plánování a realizaci komunitních akcí, byla mi nabízena
možnost realizace mých nápadů a měla jsem i prostor pro další vzdělávání v oboru.
Po skončení praxe mi bylo jasné, že nechci přerušit tuto výbornou a doufám,
že pro obě strany přínosnou, spolupráci. Proto jsme se domluvili, že budu nadále
pokračovat v činnosti v Íkvéčku, ale teď už jako dobrovolnice. Na základě vzájemné
domluvy jsem začala vést volnočasový kroužek s výtvarným zaměřením, kde mám
možnost realizovat svoje kreativní nápady.
Práce v IQ Roma servisu mi mnohdy přináší více zkušeností pro můj profesní směr
než vzdělávání, které dostávám ve škole. Velice se mi líbí, že mám neustále možnost
dalšího interního praktického vzdělání, které je mi nabízeno! Učím se od ostatních
pracovníků a dostávám na svoji práci zpětnou vazbu, která mi pomáhá se zlepšovat
v tom, co dělám. Dále mám volnou ruku v realizaci svých nápadů, všechny tyto
skutečnosti mi příjemným způsobem přináší reálné profesní zkušenosti, za které jsem
velmi ráda. A vůbec to, že jsem kdysi do Íkvéčka přišla a začala s touto organizací
spolupracovat, mi pomohlo najít svůj profesí směr a cílovou skupinu, se kterou chci
pracovat i do budoucna.“
Hana Kochtíková, dobrovolnice
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82 zapojených dobrovolníků / 1350 dobrovolnických hodin
74 zapojených v Brně
ͧͧ 56 v akreditovaném
programu
ͧͧ 18 v neakreditovaném režimu
6 zapojených v Břeclavi
ͧͧ 4 v akreditovaném
programu
ͧͧ 2 v neakreditovaném
režimu
2 zapojení v akreditovaném programu v obcích
JMK

1115 dobrovolnických hodin v Brně
ͧͧ 1010 v akreditovaném programu
ͧͧ 105 v neakreditovaném režimu
195 dobrovolnických
hodin v Břeclavi
ͧͧ 171 v akreditovaném
programu
ͧͧ 24 v neakreditovaném režimu
40 dobrovolnických
hodin v akreditovaném
programu v obcích JMK

Dobrovolníci / počty dobrovolnických hodin podle programů
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52 zapojených v programu Pro Mladé
ͧͧ 42 v akreditovaném
programu
ͧͧ 7 v neakreditovaném
režimu

1002 dobrovolnických hodin
v programu Pro Mladé
ͧͧ 954 v akreditovaném
programu
ͧͧ 48 v neakreditovaném
režimu

22 zapojených v programu Pro Společnost
ͧͧ 13 v akreditovaném
programu
ͧͧ 9 v neakreditovaném
režimu

229 dobrovolnických hodin
v programu Pro Společnost
ͧͧ 172 v akreditovaném
programu
ͧͧ 57 v neakreditovaném
režimu

5 zapojených v programu
Pro Rodiny
ͧͧ 1 v akreditovaném
programu
ͧͧ 4 v neakreditovaném
režimu

74 dobrovolnických hodin
v programu Pro Rodiny
ͧͧ 50 v akreditovaném programu
ͧͧ 24 v neakreditovaném
režimu

3 zapojení v akreditovaném programu v programu Pro Dospělé

45 dobrovolnických
hodin v akreditovaném
programu v programu
Pro Dospělé

52 dobrovolníků zapojených v programu Pro Mladé
24 zapojených do volnočasových
aktivit
ͧͧ 19 v Brně
ͧͧ 5 v Břeclavi

19 zapojených do vzdělávání
ͧͧ 16 v Brně
ͧͧ 1 v Břeclavi
ͧͧ 2 ve Vyškově a JMK

9 zapojených do mentoringu v Brně

PODPORA DOBROVOLNÍKŮ
PROGRAM PÉČE O DOBROVOLNÍKY A MENTORY

Naším cílem je, aby se dobrovolníci cítili v IQ Roma servisu komfortně, svou činnost vykonávali dlouhodobě a kvalitně
a aby se cítili být součástí komunity organizace. Proto jsou zvanými hosty na dalších akcích organizace, některé jsou organizovány specificky pro ně. V roce 2014 se účastnili např. výročí otevření nové budovy centra, oslav konce školního roku,
vánoční benefiční akce. Vedle toho byli dobrovolníci zváni na tematické filmové projekce nebo na setkání středoškolských
studentů Gendalos. Jelikož vnímáme jako důležité sdílet podněty pro práci s klienty, účastnili se dobrovolníci také klientsko
‑metodických setkání organizace a interních vzdělávacích kurzů. Pro sdílení a reflexi zkušeností jsou určena také skupinová
setkání dobrovolníků a individuální intervize s odbornými pracovníky organizace.

KLÍČOVÉ NOVINKY
V DOBROVOLNICTVÍ V ROCE 2014

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Získali jsme novou akreditaci dobrovolnické služby
s rozšířeným programem aktivit.
Nově jsme nastavili metodické vedení mentorského
programu.
Zavedli jsme vstupní výcvikové workshopy pro
mentory.
Zahájili jsme novou formu dobrovolnické spolupráce
- firemní dobrovolnictví (do mentorského programu
se zapojili pracovníci a pracovnice brněnské pobočky
společnosti IBM).

SPECIFICKÉ AKTIVITY
SE ZAMĚŘENÍM NA DOBROVOLNICTVÍ

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

23. 9. 2014 – neformální setkání dobrovolníků
k zahájení nového školního roku a sdílení zkušeností
starších i nově příchozích dobrovolníků.
30. 10. 2014 – pilotní vstupní výcvikový workshop
pro mentory.
26. 11. 2014 – vstupní výcvikový workshop pro
mentory.
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Milé dobrovolnice, milí dobrovolníci,

Poděkování

velké vřelé díky!

V uplynulém roce jste se s velkým entuziasmem zapojovali do aktivit
našeho centra pro děti i dospělé, a spoluvytvářeli tak smysluplný program podporující
je v jejich cestě za vzděláním i v dalším osobnostním růstu. Podpora a pomoc druhým
je však jen jednou stránkou dobrovolnictví. Neméně hodnotný je projev vašeho osobního
zájmu, otevřenosti a občanské angažovanosti, které tímto ukazujete a které jsou mostem
k tolik potřebnému mezikulturnímu dialogu. Vaše činnost a pozitivní zkušenosti jsou často
inspirací pro další dobrovolníky a sympatizanty, jsou hybatelem jejich vlastní aktivity,
dodávají odhodlání. Tyto hodnoty jsou esencí dobrovolnictví, takového, jak jej vnímáme
v IQ Roma servisu, a nejen to. Zároveň jsou dílčími kroky k naplňování našeho poslání,
kdy se skrze dobrovolnictví i vy stáváte prostředníkem, který podporuje možnosti,
příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění. Za to vše
vám patří velký respekt a poděkování.
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Zároveň se připojujeme s přáním, aby dobrovolnictví samotné vnášelo do vašich životů
smysluplnost, pocit naplnění a novou energii, podobně jako vy ji přinášíte našim klientům.
Speciální poděkování náleží také našim dobrovolníkům a dobrovolnicím z řad klientů
a členů romské komunity, kteří se angažovaně ve svém volném čase zapojovali
do společenských a komunitních akcí a pořádání oslav Mezinárodního dne Romů. Velké
ocenění náleží mladým romským studentům a studentkám z programu Gendalos, jež nám
iniciativně a profesionálně spolupořádali program vánoční benefice.
Za sebe, všechny kolegy a klienty IQ Roma servisu.
S upřímným poděkováním…
Katarína Klamková (ředitelka)
a Daniela Drnková (koordinátorka dobrovolníků)

Děkujeme dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří s námi v roce 2014 spolupracovali!
Píšková Alice
Pajor Peter
Svrbická Simona
Antalová Natália
Hropko Matej
Bouzekri Michael
Lányiová Denisa
Balážová Veronika
Klašková Sylva
Schmidt Victoria
Vostewaik Koikó
Mišurec Štěpán
Brand Jozef
Bowyer Lukáš
Kudlík Jan
Haváčová Tereza
Tomášková Ludmila
Matochová Jarmila
Sládečková Andrea
Kochtíková Hana
Kozáková Alžběta

Bahníčková Markéta
Kozel Jan
Zajícová Andrea
Šálek Ondřej
Niesner Jakub
Tomek Ladislav
Táborská Helena
Dalerová Jana
Thielová Linda
Baleja Tomáš
Grác Livňanská Pavlína
Hendrychová Ivona
Klašková Monika
Bláhová Sylvie
Škařupová Kateřina
Logrová Jana
Provazníková Sára
Vateha Viliam
Cihlářová Šárka
Foltýn Martin
Krejčířová Vendula

Petlachová Jana
Langerová Monika
Tomášková Markéta
Čapatý Lubomír
Balogová Monika
Rybanská Ivana
Křivánková Pavla
Kniezková Kateřina
Zimová Lucie
Vykydal Jakub
Hauer Maik
Horváth David
Horváthová Daniela
Krištofová Denisa
Lacko David
Lacko Petr
Lacko Patrik
Landoriová Sára
Maková Kristýna
Maková Marie
Maková Miroslava

Russo Antonio
Žiga Maxmilián
Žigová Melanie
Sedlmajerová Hana
Bastlová Lada
Danihelová Jaroslava
Ryšavá Zuzana
Kunická Kateřina
Ryšavá Lucie
Pevný Lukáš
Ferencová Olga
Buchačová Denisa
Bodišová Marie
Šivák Josef
Šivák Tomáš
Šivák Roman
Kačerová Zuzana
Žigmond Milan
Backová Maria
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Praktikanti, stážisté
3 stážisté mimo
studium

6 studentů VŠ
2 studenti VOŠ
3 studenti SŠ

16
stážistů

2 absolventi
rekvalifikačních
kurzů

108 hodin v programu Pro Rodiny
788 hodin
odborné
praxe

565 hodin v programu Pro Mladé
115 hodin v programu Pro Dospělé

Nejčastěji u nás absolvovali praxi studenti oborů Sociální práce, Psychologie, Sociální pedagogika a poradenství, do aktivit se však také zapojili studenti oboru Nutriční specialista.

,Jsem studentkou 2. ročníku oboru Psychologie na Filozofické fakultě MU. Pro praxi v rámci
volitelného předmětu Praxe v sociální péči II jsem si vybrala IQ Roma servis. Vedly mne
k tomu dvě věci. Web IQRS a články, které jsem o jeho činnosti četla, na mne působily dojmem,
že IQRS je ve své činnosti velmi profesionální – a od koho jiného by se měl člověk učit než
od těch výborných až nejlepších? Druhým důvodem byla cílová skupina organizace. Sociální
znevýhodnění (zvláště v kombinaci s minoritní etnicitou) podle mne ztěžuje start do života
podobně jako například tělesné postižení, ale hledí se na něj úplně jinak. Moje volba tedy
částečně vycházela z toho, že jsem chtěla získat argumenty pro komunikaci s lidmi, kteří si bez
osobní zkušenosti s Romy (nebo kýmkoli z vyloučené lokality) vytváří názor na základě hoaxů
a bulvarizovaných mediálních informací.
Moje praxe probíhala v rámci programu Pro Mladé, a to jak pod Centrem prevence
a osobnostního rozvoje, tak Centrem vzdělávání a profesních ambicí. Největší část mé praxe
tvořila asistence na doučování pro děti z prvního stupně, jedno doučování jsem vedla sama.
V průběhu praxe mi byla nabídnuta možnost setkání s dalšími pracovníky organizace, abych
mohla více nahlédnout do témat, která mne zajímala (podpora participace klientů, evaluace),
čehož si moc cením. Ke konci praxe jsem dostala zpětnou vazbu na mé působení a naopak já
jsem mohla poskytnout zpětnou vazbu k těm aktivitám, kterých jsem se zúčastnila.
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Má očekávání byla nejen naplněna, ale i překonána. A to nejen co se týče odbornosti, ale také
skvělého přístupu ke klientům (což není pravidlem, jak jsem zjistila na předchozích praxích
jinde) a jednoduše krásného člověčenství všech, se kterými jsem spolupracovala. Zvažujete‑li
praxi v IQRS, říkám: Jděte do toho! Abyste si z praxe odnesli co nejvíc, je dobré mít aspoň
základní představu o tom, co chcete získat, naučit se, vyzkoušet si. Nebojte se říct si o to,
pokud to bude jen trochu možné, dostanete prostor i podporu.“
Hana Řádová, odborná praktikantka a současná dobrovolnice IQ Roma servisu

Pracovní místa s podporou Úřadu práce
Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti využíváme podporu ve formě veřejně prospěšných prací
a odborné praxe pro mladé do 30 let.
V roce 2014 jsme díky finanční podpoře úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti poskytli pracovní
příležitosti 14 dlouhodobě nezaměstnaným (například na pozicích Asistent v sociální nebo pedagogické
oblasti, Pomocný administrativní pracovník, Pracovnice úklidu nebo Pracovnice recepce). Se 4 z nich jsme
uzavřeli pracovní smlouvu i po ukončení podporovaného pracovního místa.
Každý pracovník na podporovaném pracovním místě má svého osobního „mentora – kouče“, se kterým
plánuje svůj rozvoj s cílem získání stabilního zaměstnání.
Na těchto pozicích dáváme příležitost primárně našim klientům. Během doby, kterou u nás stráví, si prochází
na míru sestaveným kurzem práce s kancelářskými programy, kurzem administrativních dovedností nebo
zvyšováním jazykových a komunikačních kompetencí. Pozice nám umožňují intenzivní rozvoj zkušeností
a kompetencí těchto pracovníků, a tím zvýšení jejich šancí na budoucí uplatnění na trhu práce.
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PRO
RODINY
2250 setkání s klienty

201 klientů a klientek

024
31
dlouhodobě
zapojených
rodičů

23
rodin ve
spolupráci
s OSPOD

8
pěstounských
rodin
Řešená témata

16 dětí (84 %)
nastoupilo nesegregovanou školu

13 dětí
nastoupilo do
posledního
ročníku mateřské školy

44 % předškolní výuka
39 % poradenství v péči
a vzdělávání dětí
6 % zápisy a udržení na školách
(MŠ, ZŠ)
4 % bytová problematika
7 % ostatní (zdraví, mezilidské
vztahy, trh práce)

Program se věnuje podpoře rodin s cílem rozvíjet vztahy, péči o děti a aktivní přístup ke vzdělávání.
Připravujeme rodiče i děti na kvalitní předškolní a základní vzdělávání inkluzivního typu. Spolupracujeme
se vzdělávacími i státními institucemi (základní a mateřské školy, orgány sociálně právní ochrany dětí,
další organizace).
Služby programu jsou určeny rodinám s dětmi, zejména romského původu. V Centru pro rodiče s dětmi
pracujeme převážně s dětmi ve věku 0–8 let. Ve službách určených pro pěstounské rodiny a rodiny
pod dohledem dalších institucí (nejčastěji orgány sociálně právní ochrany dětí) pracujeme také se
staršími dětmi a jejich rodinami.

CENTRUM PRO RODIČE
S DĚTMI

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Podpora dětí při přípravě na vstup do mateřských
i základních škol.
Aktivní zapojování rodičů.
Poradenství rodičům při zápisech do mateřských
i základních škol, s důrazem na kvalitu a inkluzivitu
vzdělávání.
Poradna pro matky s dětmi od 0 do 3 let i nastávající
maminky.

V Břeclavi a dalších obcích Jihomoravského kraje pracujeme s dětmi a rodinami převážně terénní formou. Podporujeme je především v období zápisů do mateřských
a základních škol.

Nejnavštěvovanější aktivitou centra je Předškolní klub
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

ͧͧ

Je určený dětem od 4 do 6 let a jejich rodičům.
Je otevřený 4 dny v týdnu, od 8.00 do 12.00.
Děti mají k dispozici vybavenou místnost, malé hřiště a pískoviště přímo v prostorech IQRS. Aktivity
jsou realizovány v rámci programu Začít spolu, jenž
vychází z potřeb dítěte.
Klademe důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky,
kognitivních a sociálních dovedností dětí.

Když Anička (3,5 roku) před půlrokem přišla do Před‑
školního klubu, byla hodně plachá a stranila se kolektivu
dětí. Už od mala byla hodně nemocná a nechodila příliš
mezi ostatní děti, vlastně se jich bála. Během několika měsíců, kdy Anička pravidelně navštěvovala Předškol‑
ní klub, se zbavila strachu z ostatních dětí. Dneska si ráda hraje se všemi v klubu a nedělá jí problém třeba
převyprávět dětem své oblíbené pohádky. Kromě toho se naučila poznávat barvy, lépe vyslovovat a je mnohem
samostatnější.

Příklad z praxe
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„Klub je super, malá se sem těší, často chce jít už v sedm nebo i dřív.“

Maminka

Akce pro rodiče s dětmi v roce 2014:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Poradna pro matky s dětmi od 0 do 3 let i nastávající maminky
Program Nemocnice pro medvídky – zaměřený na seznámení dětí s lékařským prostředím
Mikulášská dílna
Den dětí
Den otevřených dveří s tématem Velikonoce
Vánoční dílny
Návštěva Muzea hraček
Návštěvy představení divadla Radost
Návštěva knihovny
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Koordinovaná spolupráce (tzv. case management) s rodinami a pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí
(OSPOD) se zaměřuje na to, aby děti:
ͧͧ
ͧͧ

nebyly odebrány z rodiny a péče o ně byla dostatečná,
byly navráceny zpět do péče rodičů z ústavního zařízení nebo z náhradní rodinné péče.

Věnujeme se rodinám v krizové situaci, jež jsou ohrožené nařízením ústavní péče o děti. Snažíme se vyvažovat postoje
a předpoklady zapojených odborníků a nacházet společně řešení. Chceme vést rodiny i odborníky k tomu, aby rozeznávaly i drobná zlepšení v situaci rodin. Budujeme podpůrné sítě pro ohrožené rodiny, angažujeme další odborníky
a hledáme adekvátní míru podpory. Principem je zmocňování rodiny k dalšímu zlepšování péče o děti v kontextu
svých možností.
V roce 2014 jsme spolupracovali zejména s rodinami pod dohledem OSPOD Brno‑střed, Brno‑sever a Brno‑Židenice.

Paní Hanka spolupracuje s IQ Roma servisem již od roku
2012. Má dvě děti, syna a dceru ve věku 8 a 7 let.
V roce 2012 jí byly odebrány děti z péče do ústavní vý‑
chovy. Následně oslovila naše pracovníky, abychom jí pomohli ve snaze o navrácení jejích dětí zpět. Toto se také
podařilo. V roce 2014 jsme si s paní dali za cíl udržení dětí v péči. Zaměřili jsme se společně na další témata
naší spolupráce, a to na nalezení bydlení, kde klientka bude moci bydlet i s dětmi. V té době bydlela na ubytovně
v jednom pokoji, a z tohoto důvodu děti chodily do internátní školy. Dalším tématem bylo nastavování hranic ve
výchově dětí. Paní si sama uvědomovala, že se dětem snaží vynahradit čas, kdy byly v ústavu. Všimla si, že dětem
hodně věcí promíjí a dovoluje. Pomocí několika rozhovorů si klientka uvědomila, že toto není řešení a sama
říkala, že pokud to takto půjde dále, děti jí, přerostou přes hlavu“. Během následujících měsíců se dokázala paní
Hanka naučit s dětmi jednat láskyplně, ale zároveň s respektem k sobě. Na konci roku dostala paní Hanka
možnost bydlet v sociálním bytě. V roce 2015 je tedy hlavním cílem spolupráce zvládnout přestěhování se do
bytu a zajištění přechodu dětí na novou školu v Brně, protože již bude mít rodina bydlení, kde budou moci žít
společně celý týden.

Příklad z praxe

Případové konference

Náš

tým

5

školených odborníků pokračuje v podpoře

institucí i dalších organizací.

Našim

partnerům nabízíme

možnost organizace a rovněž facilitace případových kon‑

ferencí. Jde o nástroj, který může při správné realizaci a adekvátním nastavení pomoci koordinovat různé
složky podpory rodiny a zlepšit celkovou rodinnou situaci. V roce
ference a postupně rozšiřovali síť spolupracujících úřadů.

2014 jsme realizovali 2 případové kon‑

V roce 2015 spolupracujeme v rámci organizace a vedení případových konferencí např. s MČ Brno‑Líšeň,
MČ Brno‑Vinohrady a MČ Brno‑Řečkovice.
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V roce 2014 jsme rozvíjeli naši spolupráci s 8 pěstounskými rodinami podle nové legislativy. Jedná se o spolupráci při
výkonu dohod pěstounské péče, pod vedením Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (Oddělení péče o rodinu
a osoby ohrožené chudobou, referát náhradní rodinné péče).
S pěstouny jsme se v povinném vzdělávání zaměřovali
na témata péče o děti se specifickými potřebami a zvládání krizových situací v péči o děti. Konkrétně jsme připravili tyto kurzy:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Diskuze o inkluzivním vzdělávání s projekcí filmu
Všichni spolu, (lektorka: koordinátorka programu
pro pěstouny)
Dítě s ADHD a ADD - Dítě živé a nesoustředěné (lektorka: Mgr. Gabriela Vykypělová)
Základy práva pro rodinu (lektorka: Mgr. Anna Maixnerová)
Zdravé stravování a výživa dětí (lektorka: Mgr. Veronika Březková)
Závislosti v rodině (lektor: Mgr. Pavel Nepustil, PhD.)
Mýty a fakta ve výživě (lektorka: Mgr. Veronika
Březková)
Základy finanční gramotnosti aneb Jak nedostat rodinu do problémů (lektorky: Mgr. Iveta Kapusnicová
a Silvie Elsnerová)
EEG biofeedback (lektorka: Mgr. Andrea Macháčová)

U jiných organizací jsme zajistili pro pěstouny školení:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Dospívání a náhradní rodičovství
Hranice ve výchově
Emoční hygiena

Kurzy nabízíme také dalším pěstounským rodinám
a organizacím, které pěstouny doprovázejí.

Snažíme se rovněž o sblížení našich spolupracujících pěstounů. Proto nabízíme možnosti předávání praktických rad
v jejich vytvářející se komunitě.
V roce 2014 jsme měli 3 společná setkání pěstounů s dětmi:
ͧͧ
ͧͧ

v letním období (výměna zkušeností, zhodnocení
školního roku, reflexe vzdělávání pěstounů),
25. října 2014 - společný celodenní výlet pěstounských rodin vlakem do Zooparku a Dinoparku Vyškov,

ͧͧ

Vánoce u nás doma aneb Rodinné tradice - vánoční
setkání pěstounů s dětmi, povídání o tradicích v pěstounských rodinách a prožívání příchodu Vánoc.

Nejčastěji jsme s pěstouny řešili témata:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

komunikace pěstounů se školou (jsme prostředníci
při komunikaci se školou),
zprostředkování doučování, volnočasových aktivit,
nabídky letních táborů, předškolní příprava,
nárůst výchovných problémů u dětí (zvláště u starších),
zajištění stabilního zázemí pro pěstounské rodiny,
stabilizace finanční situace pěstounských rodin
žádost o příspěvky u nadačních fondů pro děti v pěstounské péči,
rodinná terapie a diagnostika dítěte s poruchami

Naše

kapacity pro práci s pěstouny jsou stále volné.

výkonu pěstounské péče.

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

chování a navržení výchovných postupů u pěstouna
s ohledem na potřeby dítěte,
nárůst výchovných problémů u dětí (zvláště u starších),
zajištění stabilního zázemí pro pěstounské rodiny,
stabilizace finanční situace pěstounských rodin
žádost o příspěvky u nadačních fondů pro děti v pěstounské péči,
rodinná terapie a diagnostika dítěte s poruchami
chování a navržení výchovných postupů u pěstouna
s ohledem na potřeby dítěte.

Nabízíme

dalším rodinám doprovázení a podporu při
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KAMPANĚ

030

Rovněž v roce 2014 jsme realizovali kampaně na podporu vzdělávání romských dětí společně s neromskými dětmi
v kvalitních školách. Aktivizovali jsme romské rodiče a děti prostřednictvím kampaně „Dža andre lačhi škola“ (Jdi do
dobré školy), aby při výběru základní školy zvažovali hlavně úspěšnost škol v přípravě na další vzdělávání. Společně
s kampaní zaměřenou na romskou komunitu jsme realizovali také kampaň „V jedné lavici“ cílenou na změnu postoje
rodičů většinové společnosti ve vztahu ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí. Obě kampaně nyní
tvoří nedílnou součást aktivit poskytujících širší podporu našim klientům, kteří se rozhodli pro nejlepší možné vzdělání svých dětí. Více o kampaních a jejich výstupech naleznete v kapitole Pro Společnost (str. 61).

Za program Pro Rodiny děkujeme za spolupráci:
>> ZŠ a MŠ Křídlovická Brno,
>> MŠ Lentilka, Žerotínovo nám. 1/2 Brno,
>> Oddělení sociálně právní ochrany dětí, MČ Brno‑Židenice.

Poděkování

PRO
DOSPĚLÉ
9700 setkání s klienty

1047 klientů a klientek

031
Řešená témata
11 % ostatní (péče o děti,
vzdělávání, svépomocné práce)
1 % diskriminace
6 % rodinné, mezilidské vztahy,
zdraví
11 % sociální zabezpečení

29 % bydlení (hledání, udržení,
opravy)
24 % zaměstnanost (hledání
práce, zvyšování kompetencí)
18 % zadluženost (řešení dluhů komerčních i nekomerčních)

Program se zaměřuje na zlepšení a stabilizaci životní situace jednotlivců a jejich rodin v oblasti
bydlení, zadluženosti, zaměstnanosti apod. Součástí programu je také boj proti diskriminaci a rozvoj
komunity.
Služby

mohou využít lidé starší

15

let, zejména Romové a

Romky, kteří

se nacházejí v nepříznivé

sociální situaci. S jejich aktivním zapojením hledáme informace a podporu k zmírnění či vyřešení této
situace.

Služby probíhají formou terénní sociální práce, komunitní práce i poradenství a spolupráce v pobočkách
organizace. S klienty se setkáváme v našich centrech v Brně, Břeclavi a Vyškově – v poradnách,
v domácnostech a v odůvodněných případech poskytujeme doprovod při jednání na úřadech.
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CENTRUM KOMUNITNÍ
A TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

CENTRUM PORADENSTVÍ
A ZAMĚSTNANOSTI

Cílem terénní formy služeb je aktivně vyhledávat ohrožené klienty, motivovat je ke změně jejich situace a pomáhat jim hledat zdroje v sobě
i ve svém nejbližším okolí.

Cílem poradenských služeb je nabídnout komplexní podporu aktivním klientům přicházejícím za odbornými pracovníky do našich poboček.

Terénní sociální práce probíhá ve městě Brně
a dalších obcích Jihomoravského kraje. Tým
služeb JMK pracuje s klienty v obcích Vyškov,
kde se s klienty schází také na pobočce nově
přestěhované na ulici Čsl. Armády 2. Dále navštěvuje klienty z Bučovic, Tišnova, Zastávky
u Brna a Rosic u Brna.
Pracovníci pobočky Břeclav spolupracují kromě
obyvatel Břeclavi také s klienty z Lanžhota a Mikulova.

V zázemí našich vybavených prostor nabízíme
bezplatné sociální a právní poradenství. Podporujeme aktivnost, samostatnost a nezávislost. Nabízíme důvěrnou a intenzivní spolupráci
na naplňování potřeb jednotlivých klientů.

Ve všech městech a obcích rozvíjíme spolupráci
také s místní samosprávou a jednotlivými úřady zapojenými do řešení situace jednotlivých
klientů a rodin.

PO, ST, ČT

8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

ÚT

12:00 - 16:00

Pobočka Břeclav

PO a ST

8:30 -16:00

Pobočka Vyškov

PO

8:30 - 16:30

CPZ Brno

TÉMATA PRÁCE

Zaměstnanost
467 klientů řešilo otázky
spojené s jejich uplatněním
na trhu práce (hledání práce,
zvyšování kvalifikace, vztahy se
zaměstnavateli atd.)
390 klientů si hledalo práci

17 klientů úspěšně absolvovalo
19 rekvalifikací
102 pracovních pozic pro nově
zaměstnané klienty
>> 7 klientů je zaměstnaných
u spolupracujících
zaměstnavatelů

Zaměstnanost je nejčastější zakázkou, na níž s klienty v organizaci spolupracujeme. Na hledání práce
a zvyšování kompetencí pro trh práce spolupracujeme s klienty v rámci terénní formy i v centrech
a jednotlivých pobočkách. Dlouhodobé zaměstnání je předpokladem pro stabilizaci situace jednotlivých
klientů a jejich rodin.

„Třikrát jsme zrealizovali kurz „Věřím si!“ (v Břeclavi, Mikulově a Hodoníně). Byl zaměřen na zjištění silných
a slabých stránek účastníka. Všichni si v tomto kurzu mohli vyzkoušet i modelovou situaci rozhovoru u přijí‑
macího řízení se zaměstnavatelem.
Mimo jiné se podařilo 3 klientům najít pracovní místo přes personální agenturu a po zkušební době byli zařa‑
zeni mezi kmenové zaměstnance, např. firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r. o. v Mikulově.“
Helena Danielová,
vedoucí pobočky Břeclav

Zvyšujeme šance na zaměstnání
Podpora kompetencí a zvýšení úspěšnosti při hledání zaměstnání:
>> Individuální i skupinové kurzy jak psát životopis, jak telefonovat se zaměstnavatelem, příprava na poho‑
vor

>> PC a jazykové kurzy
>> Zajištění rekvalifikací – příkladem je úspěšná spolupráce s autoškolou Michalčík v Břeclavi, která umož‑
nila rekvalifikaci v obsluze vysokozdvižných vozíků 6 klientům
>> Skupinové kurzy a job kluby
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Přímá podpora zaměstnanosti:
Zvyšujeme šance na zaměstnání
>> Podporovaná pracovní místa přes úřady práce či
projekty u konkrétních zaměstnavatelů – za rok 2014
7 nových pracovních míst (např. cukrářka, pečovatelka, údržba travnatých ploch, administrativní
pracovnice)
>> Příspěvek na dojíždění první měsíc v práci
Spolupráce se zaměstnavateli:
>> Doporučujeme zájemce o práci pro konkrétní pracovní pozice
>> Vyjednáváme vznik pracovních míst a prosazujeme nediskriminační jednání při přijímání zaměstnanců
>> Otevřené zaměstnavatele certifikujeme značkou Ethnic Friendly Zaměstnavatel
>> Více o značce, kterou získalo doposud 62 zaměstnavatelů, naleznete v kapitole Pro Společnost
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Firma STAEG Facility ve Vyškově zaměstnává skupinu 6 Romů na úklidové venkovní práce. Takto svou spolupráci
hodnotí zaměstnavatel i sami pracovníci:

„Kvůli předsudkům, které v současné době má naše společnost, jsem i já byl z prvopočátku
na vážkách, zda této nabídky využít a jestli to bude dobrý krok. Nyní je to již druhý rok,
co šestice Romů u nás pracuje, a já vím, že to rozhodnutí tehdy bylo správné. Celý projekt
splnil očekávání, šlo jen o to dát někomu šanci a tahle šestice ji dostala. Chuť do práce,
vždy s úsměvem a férové jednání je u těchto zaměstnanců to, co si na nich nejvíce cením.“
Petr Večeřa, vedoucí zakázek TS
„Je skvělé, že máme práci. A je ještě lepší, že máme vedoucího, který se k nám neotáčí zády,
jedná s námi na lidské úrovni. Pomáhá nám i v tom, abychom se něco naučili, např. práci
se stroji a podobně. Jsme na něj hrdí a vyjdeme mu vstříc jako zaměstnanci i jako lidé,“
pracovníci úklidové čety STAEG Facility.

Bydlení
229 klientů přímo hledalo nové
bydlení
>> 28 klientů získalo bydlení na
soukromém trhu, z toho 15
mimo sociálně vyloučenou
lokalitu
>> 16 klientů získalo obecní
bydlení, z toho 5 mimo
sociálně vyloučenou lokalitu

449 klientů s námi řešilo svou
bytovou situaci

Kvalitní a dostupné bydlení je stále pro mnoho klientů a jejich rodiny ambiciózním cílem. Společně
pracujeme na získání obecního i soukromého bydlení. S částí klientů pak pracujeme na udržení stávajícího
bydlení nebo na zvýšení jeho kvality ve spolupráci s majiteli a správci. Klientům poskytujeme informace
i právní poradenství.
Jednou z výrazných bariér je diskriminace Romů při hledání bydlení u soukromníků. Učíme klienty,
jak se aktivně bránit, a současně spolupracujeme na postihování takového jednání např. s Českou obchodní
inspekcí nebo veřejnou ochránkyní práv.

Bučovicích jsme pomohli
při jednání s městem o výměně oken. Obě strany se nako‑
nec domluvily. Nájemníci kolem domu uklidili a dočkali
se výměny oken ze strany města. Všichni nájemníci se shodují, že se jim nyní bydlí pohodlněji, v bytech je konečně
teplo.

Příklad z praxe

Obyvatelům

nájemního domu v
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Preventivní programy
Rozvíjíme programy prevence ztráty bydlení. Příkladem dobré praxe je úspěšný pilotní projekt se Správou nemovitostí
Brno‑střed. Spolupráce prokazuje, že prevence ztráty nájemního bydlení je výhodná jak pro nájemníky, tak i pronajímatele.
Společným postupem se daří setrvale snižovat míru zadluženosti na nájemném i počet podaných výpovědí z nájmu a žalob na
vyklizení bytu. Spoluprací se daří předcházet bytové krizi i v případech, které by za jiných okolností vedly k vyklizení bytu
a následnému bezdomovectví nájemníků. Intenzivní a koordinovaná spolupráce v preventivních programech je rovněž úspěšná
ve Vyškově a v Břeclavi.

„Na konci roku 2014 byla po dlouhodobé spolupráci IQ Roma servisu a Správy nemovitostí
MČ Brno‑střed obnovena nájemní smlouva účastnici preventivního programu Druhá šance,
která zvládla vyplatit přes třicet tisíc korun vysoký dluh na nájmu. Paní S. si tak udržela
byt, kde může i nadále bydlet se svým vnukem a synem.“
Adam Fialík,
vedoucí Centra komunitní a terénní sociální práce v Brně

Sociální byt
Na přelomu roku 2014 a 2015 se v sociálním bytě IQ Roma servisu zabydlela již sedmá rodina s dětmi. Jedná se o rodinu
přicházející z velice nevyhovujících podmínek jedné z brněnských ubytoven. Sociální byt slouží zejména jako prostor pro ověření
různých přístupů k podpoře rodin s dětmi v samostatném bydlení. Od prostupného modelu sociálního bydlení a povinnosti
čerpání sociálních služeb se postupně náš zájem přesouvá k službám cíleným na udržení konkrétního bydlení.

Zadluženost

369

klientů

s námi řešilo
svou zakázku
v oblasti
zadluženosti.

9

schválených
návrhů na
oddlužení
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Při řešení zadluženosti pracujeme s klienty na efektivním řešení svých dluhů, stabilizaci situace a prevenci
dalšího zadlužování. Významnou součástí naší práce je právní poradenství a poskytování informací
varujících před nekalými praktikami různých společností poskytujících úvěry a další produkty.

Spolupráce s klienty
>>
>>
>>

Nejčastěji klientům poskytujeme podporu při jednání s věřiteli a exekutory.
Asistujeme při sestavování přehledu dluhů a rodinného rozpočtu.
Za nejúčinnější nástroj řešení předluženosti klientů, kteří by jinak nebyli schopni své dluhy splatit, považujeme oddlužení.

Aktivní účast na systémových změnách
>>

Spolupráce s Aliancí proti dluhům (více v kapitole Pro Společnost)

„Bohužel klientů, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, aby mohli oddlužení využít,
je menšina. V uplynulém roce splňovalo podmínky pro oddlužení pouze 37 % z celkového
počtu klientů, s nimiž jsme předluženost řešili. I z toho důvodu se v rámci Aliance proti
dluhům aktivně zasazujeme za vytvoření alternativ oddlužení, které by otevřely cestu
k bezdlužnosti většímu množství lidí.“
Iveta Kapusnicová,
právnička

Klientka za pomoci naší poradny dohledala všechny dluhy,
Příklad z praxe
které se jí nakupily v době, kdy ona i její manžel ztratili
příjmy a jejich výpadek kompenzovali tzv. rychlými půjčkami.
Dalším krokem bylo dojednání splátkových kalendářů s věřiteli. Klientka plánovala nejdříve vyplatit menší
a novější dluhy, aby zabránila jejich soudnímu vymáhání a navýšení. Následně chtěla splácet ty, které již vymá‑
hal exekutor. Některé exekuce se nám povedlo sloučit, čímž se dlužná částka podstatně snížila. Jedna exekuce,
ve které byl vymáhán nedoplatek spotřebitelského úvěru od pochybné společnosti, však neustále narůstala,
a to o dvojnásobek částky, kterou byla klientka měsíčně schopna na exekuci uhradit. Z toho důvodu jsme kli‑
entce nabídli možnost oddlužení. Klientka tuto možnost důkladně zvážila a dospěla k závěru, že pokud se chce
dluhů zbavit, nemá jinou možnost. Pomohli jsme tedy klientce a jejímu manželovi připravit insolvenční návrh.
Soud manželům oddlužení povolil a následně i schválil, dokonce s nižšími splátkami než stanovuje zákon, ne‑
boť manželé budou schopni uhradit více než 50 % všech jejich závazků. Klientku tak čeká náročných 5 let,
kdy si musí udržet dostatečně vysoké příjmy. Již nyní ale považuje za velkou úlevu, že ji přestali kontaktovat
jednotliví věřitelé a exekutoři s požadavkem úhrady dluhu.

038

Diskriminace

41

klientů

klientů, kterým
jsme poskytli
odborné
poradenství
v této oblasti

8

testingů

Realizovali jsme
2 samostatné
testingy pro řešení
diskriminace a 6
testingů ve spolupráci
s Českou obchodní
inspekcí.

2

podané žaloby ve
věci diskriminace
klientů

Při řešení své životní situace naráží často naši klienti (a obecně Romové) na diskriminaci, ať už otevřenou
či skrytou. Setkávají se s odmítáním z důvodů etnicity a sociálního postavení na trhu s bydlením, při
hledání práce i v přístupu ke službám.
Diskriminace pro nás není jen praktickou překážkou v řešení životní situace. Je otázkou důstojnosti
a rovného postavení Romů a Romek v naší společnosti.

Boj proti diskriminaci v roce 2014
>> Na

základě mnoha zkušeností našich klientů jsme provedli situační testingy ve věci diskriminace ze

strany realitních kanceláří. Potvrdila se nám neochota majitelů dávat možnost

Romům ucházet se o by‑
dlení na komerčním trhu. Výsledky našich akcí vedly k podání podnětů veřejné ochránkyni práv, České
obchodní inspekci a Asociaci realitních kanceláří ČR.

>> Podařilo se dosáhnout trestu pro jihlavský klub, který odmítal vpustit Romy, kde jsme společně s Čes‑
kou obchodní inspekcí vykonali testing. Klub dostal za své protizákonné jednání vysokou, však opráv‑
něnou pokutu 200 000 Kč.
>> Ve

spolupráci s advokátem jsme s našimi klienty podali antidiskriminační žalobu na zubařku, která je

odmítla zaregistrovat na základě jejich romského původu. Jedná se o první podání žaloby na diskriminaci
v lékařských službách.
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Boj proti diskriminaci v roce 2015
V roce 2015 plánujeme v boji proti diskriminaci vyvinout
Romy a Romky, kterých se diskriminace především dotýká.

ještě větší úsilí a především aktivně zapojovat

Chceme:
>> bojovat proti tzv. underreportingu (nechuť/obava obětí diskriminace bránit svá práva),
>> šířit osvětu a informovanost v komunitě i v širší společnosti,
>> zmocňovat Romy v jejich právech a možnostech právní obrany proti nerovnému zacházení,
>> pokusit se vyhledat a připravit romské občanské aktivisty.
Je pro nás stále výzvou motivovat naše klienty a všechny Romy, aby se diskriminaci bránili a odvážili se řešit
ji veřejně a všemi dostupnými prostředky. Hledáme odvážné Romy, kteří se zapojí do naší skupiny aktivně
bojující proti diskriminaci, formou medializace, testingů a formálních podání na příslušné instituce a orgány.
Přidejte se k nám!

Komunitní práce
Vedle profesionální sociální práce se zaměřujeme na hledání vnitřních i vnějších zdrojů nejen jednotlivých klientů, ale celých romských komunit v lokalitách, kde pracujeme.
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>>
>>
>>
>>
>>
>>

Podporujeme aktivní klienty, jejich náměty a nápady pro změny ve svých lokalitách.
Pracujeme na zlepšení podmínek v jejich okolí (práce v jednotlivých domech).
Pomáháme jim najít zdroje a partnery pro společné řešení situace ve svých obcích.
Aktivizujeme Romy a Romky v Brně, Vyškově, Břeclavi i Lanžhotě.
Podporujeme společné akce, které vytváří aktivní komunity s vizí.
Podporujeme dobrovolnictví klientů (Mezinárodní den Romů, komunitní a společenské akce, vedení
kroužků pro děti atd.).

V roce 2014 jsme organizovali komunitní akci ve Vyškově
Komunitní aktivity v roce 2014
– na jejím pořádání se podíleli i naši klienti a spolupracující
osoby z lokality Vyškov – především pan Karel Janeček
a paní Dagmar Demeterová. Ti nám pomohli s organizací akce, která se mimořádně vydařila. na workshopu
jsme viděli i divadelní představení dětí z místní školy a ukázku práce hasiče se psem. Na stanovištích s úkoly
pro mladší děti nám pomáhali naši mladí klienti – studenti středních škol.
V létě roku 2014 a na začátku roku 2015 jsme se aktivně podíleli na řešení krizové situace v domě na
Dukelské ulici. Oslovovali jsme celou komunitu domu a hledali jejich možné zdroje pro řešení situace.
Aktivně jsme zprostředkovávali kontakt mezi zúčastněnými stranami (nájemníci, pronajímatel, Brno‑sever,
OSPOD). I díky našemu včasnému zásahu se podařilo velkou část rodin přestěhovat z nevyhovujících
podmínek, ještě před nuceným uzavřením domu v březnu roku 2015. Spolupráce s našimi klienty v tomto
domě vedla nakonec k přestěhování 7 rodin, z čehož 4 rodiny našly bydlení v komerčním nájmu.
V Břeclavi

jsme ukázali, že i romské komunitě záleží na lepším vzájemném soužití obyvatel města

a práce se skutečně nebojí.

28.

srpna

2014

proběhla akce s názvem

„Na

našem městě záleží i nám“.

Partnerem

Město Břeclav. První částí dopoledního programu byl úklid, do
kterého se zapojilo 16 dobrovolníků od 5 do 45 let. Odpolední blok se konal ve farnosti České církve
evangelické a součástí programu bylo koncertní vystoupení, které si nenechal ujít ani bývalý starosta města.
Děti pak na zahradě mohly s pracovníky vyrábět sovičky pro klienty z Domova pro seniory nebo se zapojit
do zábavných aktivit a tanečního workshopu. Akce čítající více než 45 účastníků byla zakončena společným
přátelským posezením.
této komunitní akce bylo
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Komunitní práce v roce 2015
Komunitní práce je pro nás v tomto roce prioritou. Chceme především prohlubovat participaci Romů na své‑
pomocných projektech a dlouhodobé spolupráci místních komunit.
V roce 2015 budeme rozšiřovat prostor na Svitavském nábřeží, kde vedle již fungujícího a oblíbeného hřiště
přibude i prostor pro setkávání a odpočinek široké veřejnosti. Tento prostor by měl vzniknout na základě
společného plánování s místní romskou i neromskou komunitou.
Zapojujeme se do celostátní inciativy „Ukliďme Česko“ v Brně, Vyškově i Lanžhotě. Tyto akce jsou startem
pro dlouhodobé zvelebování vybraných prostorů jednotlivých lokalit. Současně slouží jako iniciace a podpo‑
ra místních komunit pro dlouhodobé využívání a rozvíjení svých lokalit, kde žijí.

„Město Vyškov dlouhodobě spolupracuje s organizací IQ Roma servis a má zájem i nadále ve
spolupráci pokračovat. Zvláště oceňujeme spolupráci při řešení problematiky udržení bydlení
a snižování případných dluhů na nájemném.“
Ing. Josef Táborský,
vedoucí Odboru místního hospodářství města Vyškov

Za program Pro Dospělé děkujeme za spolupráci:
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Poděkování

>> Haně Ranglové - Správa nemovitostí městské části Brno
‑střed,
>> Evě Proškové - Městský úřad Vyškov, Odbor sociálních věcí,
>> Mgr. Michalu Kudláčkovi, DiS. – vedoucímu Odboru sociálních věcí města Tišnov,
>> Kateřině Smetanové – Odbor správy majetku a komunálních služeb města Tišnov,
>> RNDr. Petru Pospíšilovi – starostovi obce Zastávka,
>> Bc. Vítězslavě Vaverkové – vedoucí Sociálního odboru města Rosice,
>> Ing. Josefu Táborskému – vedoucímu odboru místního hospodářství města Vyškov,
>> Mgr. Bohdaně Pištělkové – právničce odboru místního hospodářství města Vyškov,
>> JUDr. Daně Račanské – vedoucí Oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti Úřadu práce
ČR – kontaktní pracoviště Vyškov,
>> Heleně Famfrlové - předsedkyni Klubíku Břeclav - Centra pro rodinu,
>> Haně Vaškové - předsedkyni Společenství Romů na Moravě v Hodoníně,
>> Mgr. Kristíně Beránkové - vedoucí oddělení profesního poradenství Úřadu práce v Břeclavi,
>> Milanu Polákovi - majiteli firmy,
>> Mgr. Bohdaně Souchopové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Mikulov,
>> Správě železniční dopravní cesty za vstřícný pronájem části prostoru na Svitavském nábřeží v Brně,
který poslouží ke komunitnímu rozvoji lokality.

„S neziskovou organizací IQ Roma servis spolupracuji od roku 2009, kdy jsem nastoupila
do své funkce a kdy jsme společně řešili první případ. Od té doby jsme naši spolupráci hodně
navýšili. Město Tišnov v současné době díky spolupráci s panem Kavkou a Odborem sociálních
věcí MěÚ Tišnov řeší pouze jeden případ vyklizení bytu. V předchozích letech to bývalo vždy
kolem šesti případů ročně. Dále se problematická lokalita, která je ve velké míře obydlena
Romy, změnila jak po stránce vzhledové, tak po stránce dluhů. V současné době zde není ani
jeden případ, který by mířil k soudu s žalobou na vyklizení bytu, není zde ani případ, kdy by
město Tišnov mělo v plánu podávat žalobu na dlužnou částku. Celkově se v této lokalitě
nachází 28 bytů, v současné době zde máme pouze tři dlužníky, kteří ale dluhy nenavyšují,
ba naopak je řádně splácí. Na začátku roku 2014 zde bylo sedm dlužníků, na začátku roku
2013 třináct dlužníků a tak bychom mohli vzestupně pokračovat dále. Za dobu spolupráce
se tak podařilo stabilizovat jistotu bydlení, snížit dlužné částky a zlepšit kulturu bydlení.

Do budoucna bych chtěla apelovat na vedení města ohledně investicí do této lokality,
které jsou nezbytně nutné, dále bych chtěla, aby bylo možné ze strany IQ Roma servisu
vést s klienty dialog o obezřetnosti při uzavírání smluv na elektrickou energii s podomními

prodejci, neuváženém braní půjček od nebankovních institucí a spotřebě elektrické energie, kdy
místo tuhých paliv je topeno elektrikou, což způsobuje velké nedoplatky a následné odpojení
elektriky, samozřejmě to vše ve spolupráci s městem

Tišnov.

Velmi si spolupráce s panem Kavkou vážím a doufám, že zde bude působit i nadále. Myslím,
že výsledky spolupráce jsou pro obě strany povzbuzující. A já za tuhle přínosnou spolupráci
moc děkuji.“
Kateřina Smetanová,
Odbor správy majetku a komunálních služeb Tišnov
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515 klientů a klientek

16 050 setkání s klienty

Program podporuje vzdělávací a kariérní úspěchy, osobnostní rozvoj a využití potenciálu mladé romské
generace.
Hlavní pozornost věnujeme kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání s cílem podpořit mladé Romy ve studiu
na středních školách (program Gendalos). Současně nabízíme velké množství rozvojových aktivit
neformálního vzdělávání a kreativních činností.
Služby mohou využít znevýhodněné děti a mládež, především Romové ve věku 6–26 let ve městě
Brně, Břeclavi, Vyškově a dalších obcích Jihomoravského kraje (terénní formou v Zastávce u Brna,
Bučovicích atd.). S klienty se setkáváme jak v našich centrech, tak v domácnostech či přímo ve školách.
Ve spolupráci s klienty vydáváme komunitní časopis „Romano VIP“ určený pro celou rodinu.
Služby organizujeme ve 2 formách
>> Centrum prevence a rozvoje osobnosti
>> Centrum vzdělávání a profesních ambicí

CENTRUM PREVENCE
A ROZVOJE OSOBNOSTI

045
60 % setkání tvořila nabídka
volnočasových aktivit
>>
75 % nabídky pro trávení
volného času tvořily
řízené aktivity (kroužky,
doučovací skupinky, výlety,
exkurze apod.)
>>
152 klientů se zůčastnilo
volnočasových aktivit a 113
klientů preventivních akcí

více než 200 dětí strávilo téměř
2200 hodin doučováním nebo
dalšími výukovými aktivitami

Nabízíme především kreativní a rozvojové aktivity s přesahem do prevence. Nově se od září 2014 intenzivně propojujeme s doučovacími skupinkami

Brno Klub

PO - ČT

13:30 - 18:30

Plácky (březen - říjen)

PO - PÁ

14:00 - 18:00

Nově prázdninový provoz: aktivity pouze
na Plácku (v klubu při nepřízni počasí)

PO - PÁ

14:00 - 20:00

Osobnostní výchova a preventivní témata
>>
>>
>>
>>
>>
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Při

dívčí kroužek s tématy péče o vzhled i vztahů
finanční gramotnost – např. soutěžní hra „Komu se nelení, tomu se zelení“, desková hra „Love“
závislosti (besedy, workshopy, tematické kreativní dílny)
sexualita (workshopy)

zdraví (např. workshop první pomoci)

Vyškově a Slavkově u Brna jsme představili finanční hru „Love“,
Proběhla i krátká ukázka. Hra měla úspěch a v mnoha školách se již používá.

setkání metodiků prevence základních a středních škol ve

která pomáhá při lekcích finanční gramotnosti.

Volnočasové kroužky (vedené pracovníky, dobrovolníky z řad studentů i klientů)
>>
>>

hudebna, vedení mladých kapel i samostatných zpěváků

>>
>>

multimediální kroužek, fotokroužek

taneční a výtvarné dílny, kreativní workshopy (oblíbenou novinkou je kurz latinskoamerického tance Bachata, tradiční
kroužek tance Merci, streetdance)
karate, fotbalový kroužek

Komunitní aktivity
>>
>>
>>

spolupráce na budování nahrávacího studia Amaro Records (více v kapitole Novinky
články a příspěvky klientů pro komunitní časopis Romano VIP

zapojení klientů do rozvoje okolí Svitavského nábřeží, do úklidových akcí v

Pro Dospělé – komunitní práce, str. 40)

2014, str. 12)

Břeclavi

a

Vyškově (více

v kapitole                    

Mimořádné aktivity
>>

výlety, výstavy (např. naučná výstava

>>
>>

účast na festivalech a soutěžích

>>

kultury)

Bodies, Naše cesta – život lidí s hendikepem, výstava Rudolfa Dzurka v Muzeu romské

(Amare Kereka v Brně, Bambiriáda v Ivančicích u Brna, „in‑joy the city“)
Anny Polívkové, akce „Poslední kopanec“ k uzavření sezony,

sportovní akce (otevření plácků fotbalovým turnajem za účasti
turnaj s husovickou policií)
tábor a víkendové akce

(21.–23. 11. víkendovka s tématem finanční gramotnosti)

Skupinové doučování, poradenství
>>
>>
>>
>>
>>

pravidelné skupiny pondělí až čtvrtek

14.00–16.30

pro aktivní klienty výhody ve volnočasových aktivitách
podpora při přestupech a řešení školních záležitostí
podpora při volbě střední školy
brigády a volba zaměstnání (reality show

Pohovor)

Plácky - Svitavské nábřeží, Brno
V období březen–říjen probíhají v Brně aktivity na tzv. „pláccích“, jedná se o hřiště a park na Svitavském
nábřeží, kde je možnost využití prostoru nejen na sportovní aktivity, ale je tam také k dispozici velká hrací
plocha i zázemí organizace.
V roce 2015 plánujeme tento prostor rozšiřovat spolu s místní komunitou, včetně dětí. Plánujeme zkrášlení
prostor a doplnění různými svépomocně vytvořenými hracími prvky, lavičkami a dalšími nápady ze strany
místních obyvatel.
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Pobočka Břeclav a další obce Jihomoravského kraje

Břeclav - klub Přístav
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ST

13:00 - 15:00

>>
>>
>>

Akce a činnosti v klubu Přístav
Možnost doučování, vypracování úkolů a pomoc s problémy ve škole
Rukodělný a výtvarný kroužek
>> „Cigi cigy cirkus“ – novinka roku 2014 – základy akrobacie, klauniky či fakírství
Břeclavský klub „Přístav – veřejná vystoupení – v Břeclavi, na MDR v Brně, na cirkusovém festivalu Freš
>> Výlety (Pohansko, brněnské vánoční trhy)
slavil v roce 2014
>> V létě probíhají pravidelné venkovní kreativní a sportovní činnosti přímo
v lokalitách, kde klienti bydlí (Poštorná, hřiště ZŠ Slovácká, na Zahradách,
5. výročí
v Lanžhotě)
>> Besedy, promítání filmů, preventivní témata
V ostatních obcích Jihomoravského kraje (Vyškov, Zastávka, Mikulov a další) se snažíme především mladým
klientům nabízet možnosti trávení volného času v jejich okolí, v místních organizacích a spolcích.

Pravidelně pořádáme besídky a party v Brně i Břeclavi –
valentýnská, mikulášská, Den dětí, začátek a konec prázdnin.

Přehled mimořádných akcí
2014 a počátek roku 2015

Dále v Brně:
>> „Živá knihovna“ (18. 2. 2014) – program zaštítěný organizací Amnesty International představil
životní příběhy několika osobností jako knihu, které se může každý účastník na cokoli zeptat, čímž
alternuje její čtení

>> Graffiti jam (29. 7. 2014) – sprejerské odpoledne na plácku
>> Zahraniční workshop Radijojo (23.–27. 2. 2015) – multimediální jarní prázdniny v klubu se
zahraničními lektory

V Břeclavi:
>> Tradiční „Pyžamopárty“ - v době po pololetním vysvědčení

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
A PROFESNÍCH AMBICÍ
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39 aktivních Gendalos klientů ve
školním roce 2013/2014
>>
26 postoupilo do dalšího
ročníku střední školy
1 klient byl v posledním ročníku
střední školy, kterou úspěšně
dokončil

100 % klientů v posledním
ročníku ZŠ si podalo přihlášku
a dostalo se na navazující SŠ

Realizujeme služby zaměřené na vzdělávání a podporu profesní dráhy mladých Romů, převážně pomocí vzdělávacího
programu Gendalos. Podporujeme:
>>
>>
>>
>>
>>

individuální spolupráci studentů s pracovníky
IQ Roma servisu,
zapojování rodičů a pedagogů do spolupráce,
spolupráci s individuálními mentory na možnostech
doučování a osobnostním rozvoji,
skupinové doučování (nejčastějšími předměty jsou
matematika, český jazyk, anglický jazyk, německý
jazyk),
vzdělávací kurzy (počítačový kurz ECDL, příprava na
přijímací řízení na SŠ, VŠ),

>>
>>
>>
>>

motivační lekce na školách (např. profesní
poradenství pro žáky 9. tříd základních škol, lekce na
zvyšování finanční gramotnosti),
pomoc při řešení vztahů a problémů ve školách,
profesní orientaci (pomoc s hledáním brigád, praxí
a stáží),
adresnou finanční či hmotnou pomoc ze stipendijního
fondu Gendalos (nejčastější formy podpory jsou:
předplatné jízdného na MHD, učebnice a další
školní pomůcky, notebook, zaplacení jazykového či
vzdělávacího kurzu apod.).

Klademe důraz na spolupráci se školami i rodinami klientů. V Brně a Břeclavi dochází klienti převážně do centra organizace.
V dalších obcích Jihomoravského kraje navštěvujeme klienty především v jejich domácnostech. Ve spolupráci s rodinou se je snažíme vést k samostatnosti a zodpovědnosti za svou školní přípravu. Rodičům pomáháme vytvořit podpůrné a motivující prostředí pro jejich děti.
Při práci s celou rodinou navazujeme rodiče dětí na další potřebné služby organizace, především v programu
Pro Dospělé (str. 31).

050

Za program Pro Mladé děkujeme za spolupráci:

Poděkování

>> Miladě Pelíškové, DiS. - sociální pracovnici Odboru
sociálních věcí města Tišnov,
>> Bc. Jarmile Valachové - kurátorce pro děti a mládež Městského úřadu Bučovice,
>> Mgr. Janu Tesaříkovi - řediteli DDM v Bučovicích,
>> Mgr. Radce Bochníčkové - zástupkyně ředitele Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
v Zastávce u Brna,
>> Mgr. Ivě Jobánkové - ředitelce ZŠ Slovácká Břeclav,
>> Devleskre čhavore – tanečnímu souboru z Břeclavi pod vedením Nataši Polákové.

SPECIÁL
GENDALOS

Vzdělávací program Gendalos určený romským studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol prošel během roku 2014 výrazným rozvojem. Spolupráce se zaměřuje především na podporu studijních úspěchů mladé romské generace s přesahem na možnosti jejich kvalitního uplatnění na trhu práce.

39
studentů

9
mentorů

Základem programu je úzká spolupráce mezi studenty, pracovníky IQ Roma servisu, rodiči a pedagogy školy, kterou
student navštěvuje. Do spolupráce však stále častěji vstupují také individuální dobrovolníci v rámci mentorského programu. Studenti se spolu s mentory mohou doučovat, společně trávit volný čas nebo rozvíjet své dovednosti a zájmy.
Rozšířili jsme nabídku spolupráce vzdělávacího programu Gendalos také pro žáky 8. a 9. tříd, kterým pomáháme
s podáváním přihlášek na střední školu, přípravou na přijímací řízení a také s přechodem na střední školu. Vzdělávací
program Gendalos se také začíná postupně rozšiřovat do obcí Jihomoravského kraje. Spolupracujeme se studenty
z Brna, Břeclavi, Vyškova, Zastávky u Brna či Bučovic.
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Do 1. fáze neboli „Gendalos na zkoušku“ vstupují studenti
3 fáze programu:
v začátcích spolupráce. Pracovníci IQRS společně se studenty
najdou společný cíl související se vzděláním (např. zlepšení
známky z matematiky, zvládnutí závěrečných zkoušek na škole, příprava na přijímací řízení na střední
školu apod.), na jehož naplnění poté pracují. Ve chvíli, kdy spolupráce funguje a studenti májí zájem
v ní pokračovat, mohou přejít do 2. fáze neboli „kandidáti Gendalos“. V tuhle chvíli již mohou studenti
využívat rozšířenější nabídku služeb, jako je dlouhodobé doučování a speciální kurzy, pravidelná setkání
a akce, které pořádáme. Studentům pomůžeme s vyřizováním stipendií, hledáním praxe, brigády nebo stáže.
Poslední, 3. fází, je „Gendalos club“. Zde mají studenti možnost využívat nejvíce výhod, což s sebou nese
také povinnost plnit určité podmínky pro vstup do Gendalos clubu, a to:
>>
>>
>>
>>
>>

studovat střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu,

1 z chování na vysvědčení,
5 či neklasifikován,
absence do 25 % za pololetí (což činí přibližně 120 omluvených hodin za pololetí),
žádné neomluvené hodiny.
mít

na vysvědčení nemít žádnou
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Vstupem do „Gendalos clubu“ získávají klienti kartičku „Gendalosáka“, díky které je jim umožněno využívat
různé formy podpory přímo v centru IQ Roma servisu. Studenti u nás mohou využívat bezplatně počítač,
tisknout a kopírovat materiály do školy (cca 50 stran měsíčně), mohou si pronajmout učebnu nebo sál
v centru na Vranovské 45. Nejvýznamnější výhodou účasti v „Gendalos clubu“ je ovšem možnost získat
podporu ze stipendijního fondu Gendalos! Studenti mohou požádat o:
>>
>>
>>
>>
>>
>>

učebnice a další speciální pomůcky do školy (např. kadeřnický, instalatérský kufřík apod.),
příspěvek na dopravu do školy,

zaplacení vzdělávacího či jazykového kurzu,
notebook nebo stolní počítač,

příspěvek na školné či zaplacení internátu,

příspěvek na zkoušky k získání certifikátů (např. certifikát základní počítačové gramotnosti

ECDL apod.).

Jak pracujeme
Individuální spolupráce mezi studenty a pracovníky IQ Roma servisu
Základem spolupráce je vztah mezi pracovníky IQ Roma servisu a studenty, kteří spolu vyjasňují a nastavují cíle spolupráce, společně objevují oblasti pro rozvoj studentů. Určují také další důležité strany k zapojení (rodina, škola, mentoři).
Komplexní spolupráce mezi studenty, rodiči a školou

spolupráce
s rodiči u 35
studentů

Do spolupráce zapojujeme také rodiče studentů a učitele škol. Rodiče i škola mají velký vliv na podobu
spolupráce a na cíl, kterého chtějí studenti dosáhnout. Pracovníci IQ Roma servisu jsou odpovědnými za
předávání informací spolupracujícím stranám a vyjednávají s nimi konkrétní podobu zapojení do naplňování cíle studenta. Vážíme si rodičů a jejich podpory, kterou studentům poskytují!
Spolupráce se školami
u 18 studentů jsme
spolupracovali s jejich
školou

Škola je jedním ze zásadních partnerů pro spolupráci se studenty. Pracujeme na tom, abychom byli pro
školy důvěryhodným smluvním partnerem, abychom mohli společně podporovat motivované romské
studenty. V tuhle chvíli máme podepsanou smlouvu o spolupráci se dvěma školami. Spolupracujeme však
s mnoha dalšími školami v celém Jihomoravském kraji.
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Rozvoj mentorského programu

9
mentorů
V roce 2014 jsme naplno rozjeli mentorský program. Stavíme na pravidelném setkávání studentů s dobrovolníky za
účelem spolupráce na konkrétním cíli (např. zlepšení známky z anglického jazyka, příprava na přijímací řízení, aktivní
trávení volného času, rozvoj komunikačních dovedností apod.). Základem je společný vztah, který si mentoři a klienti
mezi sebou budují.

„Díky Bětce zase žiju, ve škole jsem mnohem aktivnější než kdy dřív, je to její zásluha, všechno
od ní chápu a už se tolik nestydím.“
Růžena, 16 let
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Dlouhodobé doučování
20
studentů využilo doučování
a 85 % si zlepšilo známku

V Brně probíhá doučování ve skupinách dle jednotlivých předmětů (matematika, angličtina atd.) V menších obcích
Jihomoravského kraje a v Břeclavi probíhalo doučování studentů Gendalos individuálně.

„Přišel jsem do Íkvéčka, protože jsem propadal a potřeboval jsem se to doučit. Učil jsem se
s Pepou, a díky tomu jsem zkoušky zvládl.“
Tony, 16 let

Vzdělávací kurzy
Kromě doučování nabízíme také speciální kurzy. V minulém roce jsme poprvé otevřeli kurz přípravy na ECDL testy
(testy počítačové gramotnosti). V rámci poradenství pro volbu povolání každý rok otevíráme také kurz „Příprava na
přijímací řízení“.

Profesní poradenství pro studenty 9. ročníků základních škol
15 lekcí
7 z 8 individuálních klientů v roce
2014 nastoupilo do SŠ

asistence 16 žákům s přihláškou
na SŠ

Při volbě střední školy pracujeme dlouhodobě s individuálními klienty, ale oslovujeme také skupiny. Aktivně působíme na vybraných základních školách, kde realizujeme lekce poradenství pro volbu povolání pro žáky v devátých
třídách. Tyto lekce slouží mimo jiné jako prostor pro oslovení budoucích studentů a představení programu Gendalos.
Spolupracujeme především se: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37 a Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22.
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Rozvoj finanční gramotnosti u studentů v rámci kurzu „Prachy“

8
účastníků
V září 2014 jsme otevřeli preventivní kurz finanční gramotnosti „Prachy“, který si kladl za cíl aktivní znalost základních
pojmů v oblasti financí, se kterými se mohou studenti v blízké budoucnosti setkávat. Jde o pojmy z oblasti dluhů,
pracovního práva a rozpočtu. Kurz je rozdělen na pět lekcí, v případě, že se student zúčastní alespoň čtyř lekcí, má
možnost získat osvědčení.

Zapojování studentů do přípravy a realizace akcí IQ Roma servisu

056

14 studentů se zapojilo do
přípravy Vánoční benefice
7 studentů se zapojilo do přípravy
posilovny

2 studenti dohlíží na chod
posilovny
1 studentka pomáhala s přípravou
konference

Studenty se snažíme rozvíjet také jejich zapojováním do příprav a realizace aktivit IQ Roma servisu.
V roce 2014 se studenti aktivně zapojili:
>>
>>
>>
>>
>>

do příprav a organizace benefičního večera na podporu vzdělávacího programu Gendalos,
do plánování a budování nové posilovny Roma Gym,
psaním článků pro komunitní časopis Romano VIP,
účastí na veletrhu středních škol,
prezentací na konferenci „Společně pro úspěch Romů ve vzdělání“.

V roce 2015 se studenti zapojili do příprav Týdne romské hrdosti a již teď se těší na přípravu dalšího ročníku benefice.

„Děkujeme všem „Gendalosákům“ za jejich aktivní přístup! Jsme hrdí, že nám pomáháte program
utvářet a měnit tak, aby co nejvíce vyhovoval vašim skutečným potřebám. Bez vás by to
nešlo!“
Klára Hamplová,
vedoucí programu

Fotokroužek „Dyk foto“

20 vystavovaných fotografií

8 účastníků

Studentům jsme v roce 2014 nabídli také možnost navštěvovat fotokroužek „Dyk foto“ pod vedením dobrovolníků
Ondřeje Šálka a Jakuba Niesnera. Fotografie vytvořily výstavu „Amaro dživipen“ (vernisáž 19. 6. 2014 v sídle organizace) a byly vydraženy na Vánoční benefici v IQ Roma servisu.

Pravidelná tematická setkávání Gendalos

ø 20
účastníků
Gendalos studenti jsou každé dva měsíce zváni na setkání Gendalos, která jsme od nového školního roku 2014/2015
začali tematicky zaměřovat. Témata setkání byla: „A co s tím já“, „Praxe, brigády, stáže“ a speciální „Vánoční setkání“. Během setkání dochází ke vzájemnému potkávání studentů, ke sdílení jejich zážitků a zkušeností a vzájemnému
propojování. V letošním roce nás budou pravidelně navštěvovat také studenti Gendalos z obcí Jihomoravského kraje
a z Břeclavi.

Mimořádné akce
19. 2. 2014 – výlet do Olomouce (setkání se zástupci VOŠ Caritas, prohlídka historického centra, návštěva výstavy
Neviditelná Olomouc)
7. 8. 2014 – výlet na Macochu, návštěva punkevních jeskyní
20. 8. 2014 – „bojovka“ po Brně se zapojením studentů Gendalos do přípravy akce pro mladší děti z nízkoprahového klubu
26. 8. 2014 – návštěva Technického muzea v Brně spojena s exkurzí do IBM
19. 9. 2014 – workshop architekta Štěpána Mišurce pro studenty Gendalos
10. 2. 2015 – oficiální otevření posilovny Roma Gym pro studenty vzdělávacího programu Gendalos
28. 2. 2015 – účast na plesu Strany zelených za účasti studentů vzdělávacího programu Gendalos
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Stipendijní fond při programu Gendalos
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10 studentů – notebook
3 studenti – příspěvek na zkoušku
ECDL
1 student – fotbalový kroužek
2 studenti – kadeřnický kufřík
1 student – zaplacení internátu

7 studentů – příspěvek na školní
pomůcky
1 student – příspěvek na školné
20 studentů – příspěvek na jízdné

Členové Gendalos clubu věnují svému studiu spoustu úsilí a energie, i přesto se však potýkají s řadou překážek. Na svou cestu za
kvalitním vzděláním si mohou požádat o finanční příspěvek na
učební pomůcky, jízdné do školy nebo o podporu formou notebooku či počítače pro zpracovávání podkladů do školy. O přidělení podpory ze stipendijního fondu Gendalos rozhoduje komise
složená z pracovníků IQ Roma servisu (vedoucí programu, zástupkyně ředitelky pro klientské programy a pracovnice PR).
V roce 2014 jsme podpořili 39 studentů a studentek. V odůvodněných situacích jsme je podpořili jak příspěvkem na jízdné nebo
na školní pomůcky, tak přidělením notebooku pro studijní účely
– v roce 2014 jsme tak celkem přidělili podporu ve 45 případech.

Přijmy za rok 2014
Individuální dárci

3 366 Kč

Nadace a firemní dárci

66 990 Kč

Výtěžek Vánoční benefice

15 742 Kč

Fórum dárců - DMS

1 054,5 Kč

Úroky Raiffeissenbank, a. s.

8,65 Kč
87 161,15 Kč

Výdaje za rok 2012
Přímá podpora klientů

35 406 Kč

Poplatky
Raiffeissenbank, a. s.

238,53 Kč
35 644,53 Kč

„Když jsem si platila každý den jízdenky, bylo to dohromady hodně peněz. Někdy jsem i musela
zůstat doma, protože nebyly peníze. Jízdenka mi proto hodně pomohla.“
Zuzana, 16 let

Podpora
Vzdělávací program Gendalos finančně podpořily společnosti GE Money Bank, Nadační fond Albert a Na‑
dace VIA.

Velmi důležitá je pro nás také podpora individuálních dárců, kteří zaslali fi‑
nanční dar na speciální bankovní účet Gendalos 6 500 413 001 / 5500 nebo
přispěli svým darem na vánoční benefici. Děkujeme Vám za finanční podporu,
která pomáhá mladým Romům studovat!
Petr Olšák
Veronika Lovritš
Michal Kandel
Anna Polívková
Tomáš Pavlík
Stipendijní

program

Apolónia Sejková
Renata Šerek
Miroslav Kapa
David Oplatek
Wail Khazal
Gendalos

Katarína Klamková
Andrea Macháčová
Libor Pikna
Daniela Drnková

podporuje studenty také poskytnutím notebooku nebo studijních pomůcek,

které studentům pomůžou v jejich cestě za vzděláním. Podporu ve formě notebooků nebo počítačů jsme získali

NICOM, a. s., Daniela Zemana, Sylvy Ficové, Tomáše Maříka a Marka Gráce. Fotoaparát
Pavel Pospěch, společnost www.scio.cz, s. r. o. nás podpořila studijními materiály
a online přístupy pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, Vendula Krejčířová a Lukáš Bowyer
věnovali učebnice, které můžeme využít při doučování, a Papírny Brno, a. s. darovaly sešity.
od společnosti

pro fotokroužek věnoval

V prosinci roku 2014 jsme uspořádali již tradiční vánoční benefici. Program společně s námi a patronkou Annou Polívkovou připravilo 14 mladých středoškoláků vzdělávacího programu Gendalos.
Sami pro své studium získali finanční nebo hmotnou podporu, a proto se rozhodli přispět k tomu,
aby stipendijní program mohl pomáhat také dalším potřebným studentům. Sváteční atmosféru
benefičního večera navodili příjemným moderováním nebo poutavým programem s hudebním
a tanečním vystoupením. Dobré jídlo a pití, včetně tradičních romských specialit, zpestřilo vystoupení Aničky Polívkové.
Na podporu stipendijního programu Gendalos se díky benefiční aukci podařilo vybrat celkem
26 109 Kč – v aukci jsme vydražili fotografii Jindřicha Štreita, fotografie z našeho kroužku „Dyk
foto“ a řadu voucherů, které nám do benefiční aukce věnovaly spřátelené kavárny a vinárny.
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Děkujeme všem za podporu, díky které můžeme usnadnit vzdělá‑
vací cestu mladých Romů!
„Doufám, že právě Gendalos mi pomůže splnit mé přání, a sice zlepšit pohled na Romy.
David, 19 let

Za program Gendalos děkujeme za spolupráci i zapojeným
školám:

Poděkování

>> Mgr. Daně Vérostové - ředitelce Střední odborné školy MORAVA, v. o. s.,
>> RNDr. Janě Markové - ředitelce Střední školy potravinářské, obchodu a služeb Brno,
>> jejímu zástupci PhDr. Pavlu Mrázkovi,
>> Ing. Olze Hólzlové - zástupkyni ředitelky SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Vítáme i další spolupracující školy, napište na iqrs@iqrs.cz

PRO
SPOLEČNOST
Akademie Diversitas
proškolila 51 profesionálů v 5 různých
kurzech a seminářích

2 noví Ethnic Friendly
zaměstnavatelé

7 zahraničních organizací a skupin na stáži
u nás

6 nových videospotů
kampaně „My pracujeme“
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MDR
6 dlouhodobých dobrovolníků z komunity,
7 romských dobrovolníků při organizaci
MDR

Naše

2 čísla komunitního
časopisu Romano VIP

Týden romské kultury
v Brně

Od soukromých dárců
jsme získali téměř
150 000 Kč

aktivity v nepřímé práci mají celospolečenský a celorepublikový dopad. Řada z nich, jako například

kampaně či výměna know‑how, se odehrává i na mezinárodní úrovni.

Organizace programu:
>> Akademie Diversitas –

vzdělávání a stáže pro pracovníky sociálních služeb, institucí a odbornou

veřejnost

>> Ethnic Friendly zaměstnavatel– ocenění pro zaměstnavatele, kteří naplňují zásady rovného zacházení
s etnicky rozdílným obyvatelstvem

>> Systémové změny, metodický rozvoj, místní i mezinárodní spolupráce
>> Občanská osvěta, akce pro veřejnost
>> Kampaně cílené na veřejnost a Romy & PR aktivity

AKADEMIE
DIVERSITAS
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Po letech zkušeností a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce se stáváme inspirací pro druhé. IQ Roma servis vytvořil
sociální firmu Diversitas, s. r. o. (IČ: 293 76 271), která jako vzdělávací instituce poskytuje akreditované kurzy, vzdělávací stáže, odborné semináře a workshopy nebo facilitaci případových konferencí. Zisk je určen na podporu realizace
služeb a aktivit IQ Roma servisu.
V roce 2014 jsme proškolili 40 účastníků neziskových organizací nebo úřadů v akreditovaných kurzech „Case management v práci s rodinou“ (rozsah 16 hodin), „Zatočíme s dluhy“ (rozsah 16 hodin), „Terénní sociální práce ve vyloučených romských lokalitách“ (rozsah 24 hodin) a „Interdisciplinární přístup v práci s klienty“ (rozsah 19 hodin).

„Bylo to živé a nečekaně akční. “

účastník kurzu „Zatočíme s dluhy“

„Zlepšováky do praxe, nové náhledy a možnosti při práci s klienty. “
účastnice kurzu „Terénní sociální práci ve vyloučených romských lokalitách“
V semináři „Nájemní bydlení v novém občanském zákoníku“ jsme proškolili 11 profesionálů z praxe ve změnách
a nových postupech.
V rámci odborných stáží jsme poskytli konzultace 5 stážistům v oblastech práce s dětmi a mládeží, práci s rodinou,
metodách sociální práce nebo v tématu projektů a financí.

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi a městskými částmi na organizaci a facilitaci případových konferencí, v roce
2014 jsme facilitovali 2 případové konference.
Nově jsme také akreditovali dva nové vzdělávací kurzy „Jak zorganizovat případovou konferenci, aby byla opravdu
smysluplná?“ (rozsah 8 hodin) a „Profesionální organizace a facilitace případových konferencí aneb Jak to udělat,
aby případová konference byla opravdu užitečná?“ (rozsah 16 hodin).

„Celý kurz byl pro mne výborným produktivně stráveným časem, který mne posunul dál v mé
práci, dozvěděla jsem se teoretický podtext k praktické aplikaci a dostala jsem zde možnost
sdílet i průběžně přijímat veškeré informace. Jste úžasný, cítila jsem se na kurzu výborně. “
účastnice kurzu Case management v práci s rodinou

Aktuální nabídku sledujte na webu akademie‑diversitas.cz
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SPOLUPRÁCE

Dlouhodobě se snažíme o efektivní propojování s partnery na místní, národní i evropské úrovni, vytváříme stabilní
sítě pro podporu inkluzivní praxe a prosazování smysluplných a potřebných systémových změn.
Organizujeme pravidelné či nárazové akce pro laickou i odbornou veřejnost, abychom vytvářeli prostor pro sdílení
dobrých praxí a navazování obohacujících kontaktů. Inovace, metodické a systémové koncepce rozvíjíme i spoluprací
s odbornými školami či soukromým sektorem (např. skrze koncepci Ethnic Friendly zaměstnavatel).
Díky členství v četných výborech a odborných pracovních skupinách na všech zmiňovaných úrovních máme možnost
budovat konstruktivní systémovou spolupráci mezi veřejnou správou, samosprávou a dalšími organizacemi. V případě palčivosti některých systémových nedostatků vznik nových platforem také přímo iniciujeme (více např. viz Platforma pro sociální bydlení).

Podpora systémových změn na národní úrovni
Aliance proti dluhům
S dluhy a řešením svízelné životní situace v případě předlužení se potýká velká část našich romských klientů. Pro řešení této situace
na systémové úrovni se aktivně zapojujeme do Aliance proti dluhům, která je odbornou platformou zabývající se řešením negativních
důsledků předluženosti a usiluje o prosazování legislativních změn. V  roce 2014 jsme se v rámci Aliance proti dluhům věnovali
zejména tématům alternativních způsobů oddlužení a zavedení účtu chráněného proti exekuci. Alternativní modely oddlužení,
prosazované Aliancí, našly kladnou odezvu u Ministerstva spravedlnosti ČR. Podíleli jsme se na připomínkování nového zákona
o úvěrech pro spotřebitele připravovaného ministerstvem financí, od kterého očekáváme zpřísnění podmínek pro poskytovatele
spotřebitelských úvěrů a tím posílení ochrany spotřebitele, resp. našich klientů.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání je platforma dlouhodobě prosazující rovnost ve vzdělávání nejen pro romské
děti. Jako odborníci z praxe se aktivně účastníme společných aktivit a v roce 2014 jsme se zaměřili také na větší zapojení dalších
členů sítě do naší práce v regionu (členky ČOSIV se např. na podzim účastnily našich odborných konferencí - viz níže).
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Komise pro sociální začleňování
Komise pro sociální začleňování je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministryně práce a sociálních věcí v oblasti
sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. K významnému posílení role Komise došlo i v souvislosti
s přijetím Strategie sociálního začleňování 2014–2020 (usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 24), neboť v souvislosti s tím
bude Komise provádět pravidelné sledování plnění a vyhodnocování účinnosti opatření uvedených v této Strategii.
Jsou

v ní zastoupeny všechny subjekty významné z hlediska ochrany zájmů osob vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení,

ať už zástupci státní správy, samosprávy, neziskového sektoru nebo akademické obce.
organizace,

Mgr. Katarína Klamková.

IQ Roma

servis zastupuje přímo ředitelka

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování byl ustaven jako poradní orgán pro zajištění zpětné vazby nad
působením Agentury. Výbor pravidelně sleduje pokrok v dosahování cílů Agentury, monitoruje účinnost a efektivnost činnosti
Agentury, schvaluje výběr pilotních lokalit či projektů financovaných z dotačních programů Agentury, nebo schvaluje podněty pro
legislativní iniciativy v oblasti integrace romské komunity. Za IQ Roma servis je členkou aktivně se podílející na činnosti výboru
ředitelka Mgr. Katarína Klamková. Jsou v ní zastoupeny všechny subjekty významné z hlediska ochrany zájmů osob vystavených
chudobě a sociálnímu vyloučení, ať už zástupci státní správy, samosprávy, neziskového sektoru nebo akademické obce.

Svaz měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, jejímiž členy jsou obce a města v ČR. Podílí se
na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Pracovní skupina
pro sociální začleňování, jejímž hostem jsme, reflektuje situaci sociálně znevýhodněných Romů v různých obcích ČR, v posledních
dvou letech především v oblasti sociálního bydlení a tématem jednání v roce 2014 se stala rovněž novela zákona o hmotné nouzi.

065
Platforma pro sociální bydlení
Platforma

2013 sedmi neziskovými organizacemi (včetně IQ Roma servisu) a třemi
V  roce 2014 se soustředila na spolupráci s ministerstvy práce a sociálních věcí

pro sociální bydlení byla založena v květnu

experty v tématu ukončování bezdomovectví.
a místního rozvoje.

Zástupci Platformy se účastnili všech přípravných setkání ke vzniku koncepce sociálního bydlení a ovlivňovali

podobu vznikajícího materiálu, aby byl co nejinkluzivnější a stavěl na přístupu ukončování bezdomovectví prostřednictvím nabídky
standardních bytů.

Platforma také vydala v létě 2014 poziční dokument - Systém sociálního bydlení v ČR, který je oceňován pro svoji komplexnost
a hojně využíván v přípravě koncepčních materiálů. Výrazně se v průběhu činnosti Platformy posílila role participace. V Praze,
Brně a Ostravě se pravidelně scházely skupiny lidí v bytové nouzi, kteří komentovali návrhy Platformy a formulovali společně své
požadavky. Uspořádali jsme dvě národní setkání lidí žijících v bytové nouzi a zástupci participativních skupin se aktivně účastnili
řady konferencí na téma sociální bydlení.

Rada vlády pro
(RVZRM)

národnostní menšiny

& Výbor

pro spolupráci se samosprávami

Svou zástupkyni máme od roku 2014 také v Radě vlády pro národnostní menšiny, jejichž jednání se účastní Ivona Parčiová.
Ta je také od konce roku 2014 nově jmenovanou členkou Výboru pro spolupráci se samosprávami pod Radou vlády pro záležitosti
romské menšiny.

Podpora systémových změn na místní úrovni
Komunitní plánování sociálních služeb
IQ Roma servis se dlouhodobě aktivně zapojuje do činnosti pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ve městech,
ve kterých působíme a poskytujeme služby. V roce 2014 jsme se zasedání plánovacích skupin konkrétně účastnili ve městech: Brno,
Břeclav, Tišnov, Mikulov a Vyškov.
>>
>>

V Brně jsme v roce 2014 na této platformě řešili především aktuální téma změn financování sociálních služeb ve městě Brně
a připravoval se akční plán na rok 2014.
V Břeclavi jsme aktivními členy pracovní skupiny „O“ (osoby ohrožené sociálním vyloučením). Ústředním tématem v roce 2014
v práci s dospělými byla spolupráce místního partnerství na zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin a konkrétní zaměstnání

>>
>>

klientů díky spolupráci s místními zaměstnavateli.

V Tišnově je prostor jednání pracovních skupin KPSS využíván především k reflexi probíhajících aktivit a vzájemnému sdílení
metod a postupů práce jeho účastníků. Zasazujeme se také o aktivní participaci Romů na těchto jednáních. Ve spolupráci
s městem byly naplánovány workshopy s romskými obyvateli pro jejich motivování k účasti na strategických jednáních.
Ve Vyškově se díky naší podpoře zúčastnil pracovních jednání přímo jeden z našich klientů. Podařilo se nám prosadit program
řešení a předcházení zadluženosti na bydlení jako prioritu skupiny pro následující období a tuto metodu budeme relevantním
subjektům ve městě v následujícím období předávat.
sociálních služeb na období

2015-2017.

V  roce 2014

byl ve

Vyškově

vytvořen nový návrh

Komunitního

plánu
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Inkluze ve školství a metodické porady pro integraci romských komunit v obcích
JMK a s řediteli základních škol
Naši zástupci se také aktivně účastnili pravidelných metodických porad s pracovníky, kteří v obcích Jihomoravského kraje zajišťují
integraci romských komunit. Na poradách ředitelů škol se věnujeme situaci ve vzdělávání romských žáků v Jihomoravském kraji.

Konference pro podporu systémových změn
Pro

podporu šíření inovativních poznatků a zajištění podpory nutných systémových změn mezi všemi zúčastněnými jsme na

podzim zorganizovali dvě regionální konference.

Metodické konference „Společně pro úspěch Romů - systémy podpory vzdělávání romské mládeže“ (09. 10. 2014) a „Společně
pro rodinu, společně s rodinou“ (13. 11. 2014) svedly dohromady vždy více jak 50 zástupců škol, místních neziskových organizací,
relevantních institucí státní správy a samosprávy i angažované veřejnosti. Konference jsme plánovali tak, aby umožnily získat
nejen kvalitní odborné informace díky účasti relevantních mluvčích v rámci obvyklých panelových diskuzí, ale poskytly prostor
i pro vytvoření konkrétních společných návrhů. Praktické workshopy umožnily nejen výměnu informací o funkční či nefunkční
praxi, ale především prostor pro plánování dalších společných akcí a kroků. Podrobně zpracované výstupy obou konferencí, resp.
workshopových skupin, naleznete na našich webových stránkách.

Systémová spolupráce na mezinárodní úrovni

Významná ocenění na mezinárodní úrovni a především naše soustavná práce na inovacích zaměřených na konkrétní výsledky z nás
činí stále vyhledávanějšího partnera pro spolupráci nejen pro tuzemské, ale i zahraniční subjekty.
V roce 2014 nás navštívilo mnoho zahraničních návštěv (spřátelených neziskových organizací, zástupců státní správy, evropských
institucí nebo studenty příbuzných oborů), kterým jsme prezentovali naši práci. Završili jsme také úspěšně dvouletou spolupráci
s bulharskou organizací Indi Roma 97, která díky naší podpoře implementovala unikátní značku Ethnic Friendly zaměstnavatel
ve své zemi.
I v roce 2014 jsme se velmi aktivně zapojovali do činnosti celoevropské sítě European Anti Poverty Network - EAPN (Evropská
síť boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení), jejichž jednání i odborné analytické činnosti např. ve skupině Social Inclusion
Working Group se účastní ředitelka organizace. Více přímo na stránkách www.eapn.eu
Díky dvěma velkým mezinárodním projektům „Společně pro úspěch Romů na trhu práce“ a „Roma MATRIX“ jsme se napojili na 22
zahraničních subjektů ve 12 členských zemích EU. Výstupem partnerství „Společně“, které bylo ukončeno v listopadu 2014, jsou
inovativní metody mentorování mládeže a spolupráce místního partnerství, které jsme v průběhu projektu testovali a adaptovali na
české podmínky. Jejich podrobný popis je dostupný v manuálech umístěných na našich stránkách („Metodika realizace mentorského
programu při práci s (nejen) romskou mládeží“ a metodický list o „Setkávání místního partnerství pro koordinované řešení
situace romských rodin“.
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OBČANSKÁ OSVĚTA
A AKCE PRO VEŘEJNOST
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Mezinárodní den Romů
Druhý

Mezinárodního dne Romů
Součástí programu celého Týdne bylo vázání stužek na Strom Tolerance, akce v Muzeu romské
kultury, den otevřených dveří IQ Roma servisu. Týdenní oslavy vyvrcholily v sobotu romským plesem. Cíle Týdne romské kultury se
nám podařilo podpořit i díky vernisáži první série fotografií vytvořených ve spolupráci s brněnským fotografem Tomášem Škodou.
Fotografie znázorňovaly Romy jako plnohodnotnou a hrdou součást české společnosti. Vernisáž, uspořádanou v Domě pánů z Lipé,
zpestřilo hudební vystoupení skupiny Čohanas a výpovědi romských osobností, které vystoupily v tak zvané živé knihovně.
týden v měsíci dubnu jsme ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi k příležitosti oslav

uspořádali

Týden

romské kultury.

V roce 2015 jsme zrealizovali Týden romské hrdosti. Mezinárodní den Romů jsme slavili přímo na náměstí Svobody v centru Brna.
Kromě vystoupení hudebníků, tanečníků a dětí, bylo možné ochutnat tradiční romská jídla, seznámit se s tradičními řemesly a také se
zapojit do skupiny aktivních občanů s chutí bojovat proti diskriminaci.

Komunální volby
Komunální volby byly v roce 2014 jedním z témat, kdy se nám přirozeným způsobem podařilo podpořit občanskou angažovanost Romů,
zejména ve Vyškově. Konkrétně ve městě Vyškově jsme s předstihem informovali klienty nejen o konání komunálních voleb, ale také
o tom, že účast ve volbách je způsob, jak mohou občané ovlivnit složení nového zastupitelstva a tím ovlivnit i způsob, jakým bude
město spravováno. Neradili jsme, koho volit, ani jsme nikomu nedali žádné doporučení; důležitá je pro nás nestrannost. Součástí
našeho poslání je posilování samostatného rozhodování, proto pro nás bylo důležité informovat klienty o systému voleb, posílit
orientaci ve volebních programech a způsobu hlasování. Díky této práci se voleb ve Vyškově nakonec zúčastnilo 60 % oslovených
klientů. Někteří z nich volili poprvé.

Katici, ty to zvládneš
V listopadu u nás proběhla ve spolupráci s Velvyslanectvím Švédska a Tensta konsthall Stockholm výstava s názvem „Katici, ty to
zvládneš“. Výstava se uskutečnila v centrále IQ Roma servis Brno od 11. listopadu do 12. prosince 2014. Švédským iniciátorem
původní výstavy o Katici byla umělecká galerie Tensta konsthall ve Stockholmu. Unikátní sbírka vznikla pod kurátorským vedením
Marii Lind a Angeliky Ström a představovala fenomén dětské literární postavy Katici, kterou stvořila švédská romská spisovatelka
Katarina Taikon. Její autobiografická knižní série o dětství a dospívání romské holčičky vycházela mezi lety 1969 až 1981. Knížky
o statečné a nezdolné Katici si získaly srdce čtenářů jak ve Švédsku, tak za jeho hranicemi. Výstavu o Katici tvořily knižní vydání
z různých zemí, originální ilustrace Björna Hedlunda, plakáty divadelních inscenací inspirované dílem o Katici, ale také televizní
zpracování Katicina příběhu z roku 1979.
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Konference „Učíme se prací“
23. června 2014 jsme uspořádali tiskovou konferenci „Učíme se prací“ ke sdílení úspěchů při zaměstnávání mladých Romů a pozitivní
praxe s využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Tyto zkušenosti jsme získali díky realizaci stejnojmenného projektu.
V  panelu vystoupil také ředitel Úřadu práce ČR krajské pobočky v Brně, Ing. Josef Bürger, který prezentoval možnosti podpory
zaměstnavatelů. Na konferenci se také představili někteří zaměstnavatelé, kteří ve spolupráci s IQ Roma servisem vytvořili nová
pracovní místa a nabídli příležitost mladým Romům a Romkám získat práci.

ETHNIC FRIENDLY
ZAMĚSTNAVATEL
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Značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel již 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.
V roce 2014 se k této neustále se rozšiřující skupině přidali další dva jihomoravští zaměstnavatelé – organizace „Betánie - křesťanská pomoc“ a brněnská kavárna „Tři ocásci“. Ti zároveň díky spolupráci s naším Centrem poradenství
a zaměstnanosti zaměstnali dvě naše klientky, které u nich dodnes (duben 2015) k oboustranné spokojenosti pracují.
Celkem bylo ke konci roku 2014 již 62 oceněných Ethnic Friendly zaměstnavatelů v celé ČR. Dlouhodobě spolupracující držitelé značky se také stali hlavními protagonisty šesti nových videospotů v pokračování naší kampaně „My
pracujeme“. V rámci minutových kreslených spotů sdílejí své pozitivní zkušenosti se zaměstnáváním Romů a potvrzují
tím hlavní poselství kampaně, že „Dát šanci stojí jen Vaše odhodlání“.
V roce 2014 byl také úspěšně završen proces přenosu této koncepce do Bulharska, kde již od tohoto roku mohou
sociálně odpovědní zaměstnavatelé získat značku „Ethnic Tolerant Employer“, kterou uděluje naše partnerská organizace Indi Roma 97.

Více informací naleznete také na www.ethnic‑friendly.cz a www.mypracujeme.cz

Tento billboard byl vytvořen s finanční podporou programu Evropské unie „Základní práva a občanství“.
Za obsah billboardu odpovídá výlučně IQ Roma servis, o.s. a v žádném případě nereprezentuje názory Evropské komise.

S finanční podporou
z programu Evropské
unie „Základní práva
a občanství“
© Roma MATRIX 2014

KAMPANĚ
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Dža andre lačhi škola
Začátek roku 2014 byl opět ve znamení kampaně na podporu inkluzivního vzdělávání romských dětí. Již třetím rokem jsme se snažili
aktivizovat romské rodiče a děti prostřednictvím kampaně „Dža andre lačhi škola“ (Jdi do dobré školy), aby při výběru základní školy
zvažovali hlavně úspěšnost škol v přípravě na další vzdělávání.

V jedné lavici
Kampaň

směrem k romským rodičům doplňuje kampaň

„V  jedné

ve vztahu ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí.

lavici“, která je zaměřená na změnu postoje majoritních rodičů

Obě

kampaně nyní tvoří nedílný tandem poskytující širší podporu

našim klientům, již se rozhodli pro nejlepší možné vzdělání svých dětí.

V  období zápisů do základních a mateřských škol pak proběhly v Brně dva happeningy – jeden před základní školou Křídlovická
(17. 1. 2014), která vzdělává také romské žáky, ale je považována za inkluzivní. Druhý happening proběhl přímo na náměstí Svobody
(18. 2. 2014). Součástí happeningů bylo oslovování kolemjdoucích a vedení diskuze, získávání názorů a rozdávání propagačních
materiálů, například pastelek. Pracovníci se setkávali také s pozitivními reakcemi a názory, že vzdělávání romských dětí s ostatními
dětmi by se mělo podporovat.
Kampaň podpořilo také v Jihlavě občanské sdružení Horizonty, které v rámci Týdne romské kultury (spojeno s 8. 4. 2014 Mezinárodním dnem Romů), vystavilo plakáty, letáky a některé mediální výstupy kampaně přímo v nákupním centru Jihlavy.
Kampaň

pokračuje i v roce

společně s romskými dětmi.

2015 prostřednictvím fotokampaně, ve které rodiče deklarují, že chtějí, aby jejich děti byly vzdělávány
Fotokampaň bude podpořena besedami a výstavou vybraných fotografií z petice v městských prostorech.

Připojte se k nám - facebook.com/vjednelavici

My pracujeme
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V  měsíci

„My pracujeme“, prostřednictvím které jsme se ve spolupráci se zaměstnavateli
Základním nástrojem kampaně byla webová stránka mypracujeme.cz, která mimo jiné
nabízela zaměstnavatelům bezplatný výběr z databáze zájemců o práci. Romům, převážně našim klientům, webová stránka umožňovala
vytvoření si vlastního inzerátu. Dalšími nástroji podpory cílů kampaně byly televizní spoty, které mimo jiné prezentovaly zkušenosti
zaměstnavatelů s pracovníky romského etnika. Kampaň podpořilo i rádio Krokodýl, které odvysílalo spoty oslovující zaměstnavatele
hledající vhodné pracovníky do svých pracovních týmů. Nepřímou podporou kampaně se stali multikulturní lekce, které jsme realizovali
například na brněnské základní škole v Líšni k příležitosti brněnských dnů národnostních menšin - Babylonfestu.
srpnu

2014

jsme spustili celostátní kampaň

snažili zvýšit uplatnění

Na

Romů

na trhu práce.

Tomášem Škodou. Tu jsme
2015 pod názvem „Nežít ve stínu“. Výstava 24 fotografií zachycuje život a profese lidí, Romů, kteří nechtějí být
vnímáni jako stín společnosti, ale běžní lidé žijící v Jihomoravském kraji. Vernisáže proběhly za doprovodu hudební skupiny Čohanas
v Nákupním centru Královo Pole, Cimburkova, Královo pole a následně v Obchodním centru MAX, Kubíčkova, Bystrc. Výstava bude
putovní, tudíž se objeví na dalších veřejných místech.
kampaň navazovala série výstav fotografií vytvořených ve spolupráci s brněnským fotografem

prezentovali v únoru

„Při práci na tomto projektu jsem se snažil zachytit romské pracovníky a jejich rodiny jako
běžné lidi se svými příběhy běžného života, které se neliší od ostatních. Doufám, že tento
projekt poslouží jako odpověď na negativní reakce české společnosti na Romy.“
Tomáš Škoda

PROJEKTY
IQRS 2014
Finanční podporu IQ Roma servisu v roce 2014 poskytli tito donátoři:

S finanční podporou z programu
Evropské unie „Základní práva
a občanství“

Tým IQRS děkuje všem velkým i drobným donátorům za důvěru a spolupráci!
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CENTRUM KOMUNITNÍ A TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Období realizace: 1. 1. 2014–31. 12. 2014
Projekty s národní
Výše rozpočtu: 5 021 040 Kč
a regionální podporou
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (3 926 040 Kč,
78 %), Jihomoravský kraj (932 000 Kč, 19 %), statutární město
Brno (120 000 Kč, 2 %), město Vyškov (30 000 Kč, > 1 %), město Tišnov (13 000 Kč, > 1 %)
Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce kontinuálně realizujeme od roku 2007. Jeho prostřednictvím jsou

zajištěny

finanční prostředky pro poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům ze sociálně vyloučených romských

Brně a dalších obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Vyškov, Tišnov atd.)
V průběhu ročního cyklu projektu jsme v rámci terénních služeb podpořili 605 individuálních klientů, a to prostřednictvím více než
16,5 tisíce intervencí. Při jedné intervenci stráví pracovník s klientem více než 30 minut společného času.
komunit ve městě

CENTRUM PORADENSTVÍ A ZAMĚSTNANOSTI
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 2 639 808 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí (2 559 808 Kč, 97 %), statutární město Brno (80 000 Kč, 3 %)
Projekt zajistil Projekt zajišťuje poskytování služby odborného sociálního poradenství od své registrace v roce 2007. Je určena
pro znevýhodněné klienty ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně, čímž doplňuje terénní programy o ambulantní
služby poskytované v poradně na adrese sídla organizace – Vranovská 45.
Během ročního cyklu projektu jsme podpořili 461 individuálních klientů, kteří vyhledali službu odborného sociálního poradenství.
Pracovníci s klienty absolvovali za daný rok více než společných 4 600 intervencí.
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CENTRUM MOTIVACE A STIMULACE
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 3 372 700 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí (2 507 700 Kč, 74 %), Jihomoravský kraj (815 000 Kč, 24 %), statutární město
Brno (50 000 Kč, 2 %)
Centrum motivace a stimulace je projekt zajišťující realizaci sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Služba byla
registrována v roce 2007, a projekt má tedy kontinuitu již 8 let. Nabízí širokou škálu vzdělávacích, volnočasových, preventivních
a osobnostně rozvojových aktivit pro děti a mládež ve věku 6–26 let.
V  roce 2014 jsme prostřednictvím služby podpořili 287 klientů ambulantní formou a 247 klientů ve formě terénní pedagogické
práce. O vysoké intenzitě práce s klienty v centru svědčí více než 23,5 tisíce intervencí realizovaných přímo v nízkoprahovém klubu.

CENTRUM INTEGRAČNÍCH SLUŽEB
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 3 561 388 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí (2 756 388 Kč, 77 %), Jihomoravský kraj (725 000 Kč, 20 %), statutární město
Brno (50 000 Kč, 1 %), Břeclav (20 000 Kč, > 1 %), Mikulov (5 000 Kč, > 1 %), Bučovice (5 000 Kč, > 1 %)
Centrum integračních služeb poskytuje komplexní program terénní, ambulantní a poradenské péče pro děti, mládež i a jejich rodiny,
který náleží pod sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tuto sociální službu máme registrovanou od roku 2011 nejprve
pro Břeclav a návazně i pro Brno a další obce v regionu.
V uplynulém roce 2014 jsme podpořili 412 klientů na pobočce a 289 osob v rámci terénní práce. Celkový počet intervencí s klienty
byl více než 16 000. Průměrná denní kapacita byla 20 osob.

MOZAIKA
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 334 895 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí (100 %)
Projekt se zaměřil na nové potřeby v péči o děti a rodiny, tak jak je stanovuje zákon o sociálně právní ochraně dětí. Věnoval
se především rodinám, které jsou v dlouhodobé péči ospodů. Hlavním záměrem bylo prostřednictvím odborných konzultací a zejména
koordinované spolupráce s dalšími institucemi pomoci vytvořit v biologické rodině prostředí vhodné pro výchovu dětí.

Z  hlediska

kvantitativních výsledků bylo do projektu zapojeno

pro ně byly vzdělávací a terapeutické aktivity a

6

81

rodin (celkem

176

klientů včetně zapojených dětí).

Realizovány

skupinových workshopů, zaměřených na aktuální témata vzdělávání, péče o děti

a zdravého životního stylu. Jako zásadní přínos vnímáme

70% úspěšnost v plnění nastavených plánů ze strany rodin, které tím výrazně

přispěly k udržení nebo zvýšení šance na navrácení dětí do své péče.

„OD STARTU K CÍLI“: PODPORA ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI MLADÉ ROMSKÉ GENERACE
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 300 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (100 %)
Projekt byl realizován v rámci tematické výzvy zaměřené na podporu školní úspěšnosti žákyň a žáků na ZŠ a SŠ. Za svůj hlavní cíl
si kladl zajistit aktivní podporu žáků a studentů ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v začlenění do hlavního vzdělávacího
proudu.

Cíl

Podpořeni byli studenti z Brna a Vyškova.

projektu byl naplňován prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce se školami na individuální i skupinové bázi,

kdy byla pro školy realizována osvětová kampaň zaměřená na volbu povolání a
z nich stalo klienty organizace a spolu se
a individuálního mentoringového programu.
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10

workshopů za účasti

94

žáků.

Následně

se

13

dalšími studenty se zapojilo do pravidelných poradenských a výukových aktivit

GENDALOS: OTEVŘENÁ CESTA KE VZDĚLÁNÍ
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 418 000 Kč
Zdroje: Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (400 000 Kč), Jihomoravský kraj (18 000 Kč)
Projekt se zaměřoval na zlepšení podmínek a motivace ke studiu u romských středoškoláků v Brně, Břeclavi a menších obcích regionu
se zaměřením na změnu v doposud nízké úrovně vzdělání, vysoké míry nedokončování středních škol a zmírnění ekonomických překážek
pro studium.
V  průběhu ročního cyklu projektu jsme podpořili celkem 116 studentů a studentek a 27 rodičů zapojených do programu motivace
a prevence do výukových aktivit. Na základě zapojení do výuky si 85 % studentů udrželo či zlepšilo známku, což vnímáme jako velmi
pozitivní ukazatel směřující k cíli projektu. 34 studentů individuálně řešilo otázku stipendií a finanční podpory ve studiu a 49
se zapojilo do skupinových lekcí finanční gramotnosti.

GENDALOS: JSME SI BLÍŽ
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 66 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo vnitra ČR (100 %)
Zapojení dobrovolníků v rámci akreditované služby

podpořil projekt

Gendalos:

jsme si blíž, jehož hlavním cílem byla realizace

dlouhodobě udržitelné a kvalitní dobrovolnické činnosti s profesionální koordinací a podporou.

Dobrovolníci

se zaměřovali

na doučování, související podpůrné motivační aktivity a rovněž na realizaci volnočasových aktivit dětí a mládeže z prostředí sociálně
vyloučených lokalit.

Díky projektu mohla na částečný úvazek fungovat v organizaci koordinátorka dobrovolníků, která zprostředkovala spolupráci s 33
dobrovolníky a dobrovolnicemi v Brně, se 2 ve Vyškově a 4 v Břeclavi. Nově byly pro dobrovolníky uspořádány 2 běhy vstupního
výcvikového programu a 1 společné setkání v úvodu školního roku. Novinkou iniciovanou poprvé v roce 2014 bylo zahájení spolupráce
v rámci firemního dobrovolnictví.

VÍME JAK NA TO
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 126 000 Kč
Zdroje: Statutární město Brno (62 000 Kč, 49 %), Jihomoravský kraj (64 000 Kč, 51 %)
Projekt „Víme jak na to“ byl realizován v rámci městského programu prevence kriminality mládeže, z čehož plyne i jeho hlavní cíl –
snižování výskytu a závažnosti delikventní a trestné činnosti u mladých do 26 let ze sociálně vyloučených lokalit ve městě Brně.
Aktivity byly realizovány primárně na plácku na Svitavském nábřeží.
Pro děti a mládež byla připravována pravidelná nabídka řízených volnočasových aktivit, do nichž byla systematicky zařazována
témata z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Vedle toho byly realizovány 3 velké komunitní akce a 2 sportovní turnaje
za celkové účasti 405 mladých. Prostřednictvím více než 450 individuálních kontaktů jsme řešili témata prevence nebo zprostředkování
potřebných návazných služeb.
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NA PLÁCEK!
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Výše rozpočtu: 38 000 Kč
Zdroje: statutární město Brno
Projekt byl zaměřen na zajištění stabilní nabídky

Svitavském nábřeží pro cílovou
6–26 let. Důraz byl kladen na motivaci dětí a mladých ke smysluplnému
trávení volného času a systematickou nabídku mimoškolních činností odpovídající potřebám a zájmu dětí.
V průběhu sezony 2014 byly na „plácku“ realizovány pravidelné sportovní aktivity, tvořivé dílny a v průběhu letních prázdnin také
dlouhodobá hra zaměřená na zvýšení finanční gramotnosti. Příchozím bylo poskytováno mj. Základní poradenství v oblasti vzdělávání
a zaměstnanosti. Do projektu se zapojilo celkem 155 dětí a mladých, s průměrnou návštěvností 15 účastníků denně.
smysluplných volnočasových aktivit na plácku na

skupinu dětí a mládeže z brněnské romské komunity ve věku

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ - PREVENCE ZADLUŽENÍ A DALŠÍ
Projekty s finanční
PODPŮRNÉ ČINNOSTI
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
podporou EU
Období realizace: 1. 5. 2011–30. 4. 2014
Výše rozpočtu: 7 818 801 Kč (podíl IQ Roma servisu, v roli partnera:
2 030 228,40 Kč)
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Do projektu realizovaného Správou nemovitostí městské části Brno‑střed jsme byli zapojeni v roli partnera, zajišťujícího především
doprovodný sociální program pro klienty a klientky žijící v městských bytech se zaměřením na prevenci ztráty bydlení z důvodu dluhu
na nájmu. Jedním z klíčových cílů bylo 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.
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Tříletý projektový cyklus dokončený na jaře 2014 potvrdil funkčnost a důležitost spolupráce mezi správou nemovitostí, nájemníky
a poskytovateli sociálních služeb, kteří mohou působit jako efektivní prostředník a podpora pro klienty. Doprovodný program jsme
celkově poskytli 80 klientům.

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 poskytoval podporu sociálně znevýhodněným dlouhodobě

nezaměstnaným klientům v Jihomoravském kraji pro získání

zaměstnání a zvýšení obecných i odborných kompetencí využitelných na trhu práce.

Během dvouletého projektu se podařilo podpořit 622 klientů hledajících pracovní uplatnění. Ze systematických vzdělávacích aktivit
vzešlo 759 absolventů, kteří si jejím prostřednictvím zvýšili své kompetence pro trh práce, např. V oblasti PC dovedností či praktických
tréninků telefonátu, pohovoru atd. V 15 případech se jednalo o zvýšení odbornosti formou rekvalifikace.
Specifickou pozornost jsme zaměřili na mladé nezaměstnané do 26 let - pro 7 klientů a klientek byla díky projektu vytvořena
pracovní místa u spolupracujících zaměstnavatelů – cukrářku zaměstnala kavárna Tři ocásci, Betánie – křesťanská pomoc nabídla
pracovní uplatnění pomocné pečovatelce, VUT Brno vytvořilo pracovní místo pro údržbu travnatých ploch, administrativní pracovnici
a operátora provozu staveniště přijala stavební firma pana Poláka a B.V. Invest & Trade zaměstnala manipulačního dělníka.

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 (podíl IQ Roma servisu, v roli žadatele: 4 065 408,04 Kč)
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Ve spolupráci s partnerem projektu DROM, romské středisko, jsme se skrze terénní, asistenční a poradenské aktivity zaměřovali na
zvýšení zaměstnanosti, řešení zadluženosti a realizaci preventivních aktivit, za aktivního uplatňování principů case managementu,
založeného na práci s celou rodinou.

V průběhu 34 měsíců trvání projektu se do projektu celkově zapojilo 755 klientů obou partnerských organizací (432 za IQ Roma
servis). Do aktivity specificky zaměřené na práci s celými rodinami se zapojilo 164 dlouhodobě spolupracujících rodin, s nimiž bylo
realizováno průměrně 10 kontaktů a krátkodobě bylo podpořeno dalších 138 rodin. K problematice prevence i case managementu
byly vytvořeny kvalitní brožury určené pro klienty i odbornou veřejnost.

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 zaměřil na aktivity mezinárodní spolupráce. Jeho hlavním cílem bylo 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.
V průběhu projektu bylo přímo podpořeno 182 klientů v Jihomoravském kraji a dalších 290 zástupců místního partnerství (zadavatelů
a poskytovatelů služeb). Vedle toho bylo skrze šíření projektových produktů v tištěné a elektronické verzi seznámeno s výstupy
projektu dalších min. 2000 osob. Na základě mezinárodních partnerství byly úspěšně zkoušeny a validovány metodologie zaměřené na
spolupráci místních partnerství a aktivizaci mládeže, dále odborně šířené mj. 2 kvalitními metodickými konferencemi.

ROMA MATRIX
Období realizace: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
Výše rozpočtu: 3 830 480,20 € (podíl IQ Roma servisu v roli partnera: 172 344,06 €)
Zdroje: Evropská unie, státní rozpočet ČR, Jihomoravský kraj
Roma Matrix jako největší evropský projekt zaměřený na boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům formou koordinované
spolupráce a realizace aktivit zapojil 20 partnerských organizací z 10 států Evropské unie. Projekt bude pokračovat také v první
třetině roku 2015.
Dosavadní projektová činnost zahrnovala individuální klientskou práci v oblasti diskriminace, kde jsme doposud pracovali s 63
klienty. V oblasti práce s dětmi a mládeží jsme věnovali velkou pozornost multikulturně zaměřeným lekcím na školách (doposud jsme
realizovali 31 lekcí) a individuálnímu poradenství pro děti a rodiče v oblasti volby školy a inkluze ve vzdělávání. Klíčovým výstupem
byly tematické kampaně: kampaň zaměřená na školy a rodiče v tématu školní inkluze a kampaň poukazující na předsudečné chování vůči
Romům zaměřená na zaměstnavatele a odbornou veřejnost. V rámci projektu byla vydána také 4 čísla komunitního časopisu „Romano
VIP“.

ETHNIC TOLERANT EMPLOYER
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Období realizace: 1. 4. 2013 – 30. 4. 2015
Výše rozpočtu: bez finančního plnění
Zdroje: Evropská unie a bulharská vláda
Jedná se o partnerský projekt realizovaný bulharskou neziskovou organizací Indi Roma 97, ve kterém je IQ Roma servis hlavním
partnerem. Projekt je zacílen na přenos inovativních přístupů řešení problematiky nezaměstnanosti Romů z Česka do Bulharska;
konkrétně se jedná o zavádění koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel v Bulharsku, na základě dlouhodobě existujícího know
‑how fungujícího v ČR pod záštitou IQ Roma servisu.
Pro bulharského partnera jsme zpracovali kompletní metodologický manuál fungování značky Ethnic Friendly zaměstnavatel
v anglické verzi, jehož obsah byl předán prostřednictvím 3 expertních návštěv našich pracovníků v Bulharsku a 2 exkurzí bulharského
partnera v ČR. Aplikace metod v Bulharsku bude pokračovat ještě v roce 2015.
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POJĎTE DO ŠKOLKY!
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Období realizace: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015
Výše rozpočtu: 51 459 451,23 Kč (podíl IQ Roma servis, v partnerské roli: 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 v rámci celé ČR, který se zaměřuje na rozšíření sítě
vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku. Předškolním pedagogům nabízí 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.
Během dosavadní 1,5roční realizace jsme podpořili v rámci každodenní činnosti předškolního klubu více než 40 dětí a jejich rodičů.
Do 4 vzdělávacích aktivit a 2 projekcí s odbornou diskuzí se doposud zapojilo 80 pedagogických pracovníků. Pro příští rok plánujeme
realizaci dalších odborných kurzů s kapacitou 120 účastníků.

ROMŠTÍ STUDENTI MEZI NÁMI
Období realizace: 17. 2. 2014–15. 5. 2014
Projekty s podporou nadací,
Výše rozpočtu: 9 972 Kč
ambasád
Zdroje: Nadace Telefónica O2, program Think Big
Krátkodobý projekt se zaměřil na práci s mladými brněnskými romskými
studenty a studentkami středních škol, na jejich aktivizaci a angažované zapojení do tvorby fotografického obrazového cyklu ze života
vlastní komunity. Jejich cílem bylo konfrontovat příběhy mladých lidí žijících v chudobě, s nedůvěrou v možnost ve vlastní úspěch,
s optimističtějšími příběhy těch, kteří věří, že mohou svůj život vzít do svých rukou.
Do projektu se zapojili dva velmi aktivní a zkušení dobrovolníci, kteří vedli fotokroužek pro romské studenty a věnovali jim tak
téměř 70 hodin svého volného času. Z prací tří absolventů fotografických workshopů byla uspořádána měsíční výstava v prostorách
IQ Roma servisu zahájená vernisáží spojenou s komunitní akcí.
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V JEDNÉ LAVICI!
Období realizace: 1. 12. 2012 – 31. 5. 2014
Výše rozpočtu: 442 241 Kč
Zdroje: Open Society Fund Praha
Náplní projektu byla realizace kampaně zaměřené na rodičovskou veřejnost žáků základních škol s cílem zmírnit segregaci romských
dětí v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s romskými rodiči a školami oslovoval projekt neromské rodiče, aby podporovali společné
vzdělávání romských a neromských dětí. Společné vzdělávání zvyšuje šance na úspěch v budoucím studijním i pracovním životě romských
dětí, současně také podporuje soužití majority a minority.
V  průběhu 18 měsíců trvání projektu jsme realizovali rozsáhlou kampaň v MHD a veřejném prostoru, zahrnující tištěné letáky,
plakáty a také 2 tematické videospoty. V  rámci komunikace s veřejností proběhly 2 workshopy a řada mediálních výstupů v rádiích
i na tištěných nosičích.

PLATFORM FOR SOCIAL HOUSING: DISCURSIVE SHIFT
Období realizace: 15. 12. 2013–15. 12. 2014
Výše rozpočtu: 1 100 031 Kč
Zdroje: Open Society Institute (1 021 177 Kč), Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
(28 854 Kč), Výbor dobré vůle (50 000 Kč)
Projekt zajišťoval etablování nové platformy pro sociální bydlení a otevřel téma nedostatečné kvality a dostupnosti sociálního
bydlení v ČR, s nímž se potýká velká část sociálně vyloučených obyvatel. Vzdělávacími a participačními aktivitami se snažil podporovat
relevantní instituce a navrhovat vhodné nástroje, které mohou přispět k systémovým změnám.
Platforma pro sociální bydlení zaměřená na téma ukončování bezdomovectví se během roku 2014 soustředila na spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Zástupci Platformy se účastnili všech přípravných setkání
ke vzniku koncepce sociálního bydlení, Platforma samotná vydala v létě 2014 poziční dokument „Systém sociálního bydlení v ČR“,
který je oceňován pro svoji komplexnost a stal se podkladovým materiálem řady koncepčních materiálů. Vedle toho se v Praze
uskutečnilo iniciační setkání starostů, kteří mají dlouhodobě zájem věnovat se tématu sociálního bydlení. Platforma také za podpory
Výboru dobré vůle zorganizovala II. Národní setkání lidí v bytové nouzi.

IQ ROMA SERVIS PARENTING CENTRE
Období realizace: 1. 4. 2014–31. 3. 2015
Výše rozpočtu: 512 282,45 Kč
Zdroje: Open Society Fund Praha
Matky s malými dětmi tvoří dlouhodobě velkou skupinu, která využívá služby IQ Roma servisu. Jim je určené nízkokapacitní Centrum
pro rodiče s dětmi vybudované za podpory projektu. Poskytované poradenství je zaměřeno 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 v součinnosti
s rodiči připravovány na bezproblémový vstup do školního prostředí. Závěrečná fáze bude probíhat ještě v následujícím roce.
Stěžejním výstupem projektu je úspěšné vybudování předškolního centra a jeho pravidelný provoz minimálně 4 dny v týdnu. V rámci
jeho předškolního centra se snažíme aktivně zapojovat nejen děti, ale zejména jejich rodiče a posilovat jejich kompetence v samostatné
péči. Individuální forma podpory je doplňována skupinovými vzdělávacími workshopy pro rodiče a komunitními akcemi, jichž bylo v roce
2014 uspořádáno celkem 9.

ODRAZIT K ÚSPĚCHU
Období realizace: 1. 3. 2014–30. 4. 2015
Výše rozpočtu: 50 000 Kč
Zdroje: Nadační fond Albert dětem 2014
Projekt Odrazit k úspěchu se soustředí na práci s romskou mládeží, především se středoškoláky a středoškolačkami. Formou
společných setkání, přímé finanční a materiální podpory ve studiu zmírňuje socioekonomické obtíže těchto rodin a zvyšuje jejich
potenciál pro úspěšné dokončení střední školy.
V  dosavadním cyklu projektu zasedala 6x komise Gendalos, která rozhodla o přidělení materiální podpory ve studiu celkem v 21
případech. Nejčastěji byli studenti a studentky podpořeni příspěvkem na předplatnou jízdenku na městskou hromadnou dopravu,
učebnice nebo další pomůcky. Vedle toho byla se studenty realizována pravidelná setkání a v letních měsících také interaktivní hra
ve městě a jednodenní výlet. Projekt bude pokračovat i v roce 2015.

LEGAL SUPPORT TO THE OSTRAVA PARENT’S EMPOWERMENT PROJECT
Období realizace: 1. 11. 2014–31. 10. 2015
Výše rozpočtu: 85 637 Kč
Zdroje: Open Society Justice Initiative
Cílem projektu je právní podpora týmu komunitních pracovníků pracujících s rodiči a dětmi odhodlanými k zápisu do inkluzivních
škol v Ostravě. Tato právní podpora je směřována zejména rodičům a dětem, kteří se při zápisech setkávají s diskriminačním či jiným
nevhodným chováním ze strany škol a úřadů. Rovněž dodává týmu širší právní kontext a připravuje další právní argumentaci v souladu
s rozsudkem D. H. A ostatní versus ČR.
Do projektu je zapojen právník z týmu IQ Roma servisu, který poskytuje odborné konzultace pro oblast Ostravy. V  roce 2014
probíhalo základní nastavení projektu, hlavní část aktivit budeme realizovat v roce 2015.

PRÁVO NA RODINU – KOORDINOVANÁ SPOLUPRÁCE S RODINAMI A INSTITUCEMI
Období realizace: 1. 8. 2014–30. 4. 2016
Výše rozpočtu: 1 856 322 Kč
Zdroje: Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Životní podmínky mnoha romských rodin ohrožují péči a vývoj jejich dětí. Projekt chce dosáhnout jejich udržení nebo navrácení
z ústavní výchovy do původních rodin. Zvyšováním kompetencí rodičů, zapojením institucí, podporou včasného inkluzivního vzdělávání
a rozvíjením dětí podpoříme prosperování těchto dětí a vytvoříme koordinovanou podpůrnou síť pro ohrožené rodiny, s důrazem
na zodpovědnost a práva rodiče.
První pololetí projektu přineslo iniciaci spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí ve městě Brně, které jsou klíčovými partnery
pro spolupráci. Intenzivní spolupráce byla zároveň zahájena také se 3 klientskými rodinami; v průběhu dalších měsíců plánujeme rozvoj
kapacity služby až pro 20 rodin. Zároveň bylo připravováno zázemí pro realizaci specifických skupinových lekcí pro děti se zaměřením
na rozvoj kognitivních schopností, motoriky a spolupráce, které budou zahájeny v roce 2015.
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GENDALOS – KROK K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU
Období realizace: 1. 8. 2014–30. 4. 2016
Výše rozpočtu: 1 736 753 Kč
Zdroje: Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Projekt je zaměřen na podporu studijních úspěchů romských studentů a studentek. Pilířem aktivit je adresná individuální podpora
formou mentoringu, cílené motivační aktivity žáků ukončujících ZŠ a studentů SŠ, rozvojové a osobnostní workshopy a koordinované
vtažení všech partnerů klíčových pro úspěšný průchod studiem, zejména rodičů a škol. Projekt také počítá s aktivním zapojováním
a podporou dobrovolníků.
V prvním půlroce dvouletého projektového cyklu se zapojilo 32 studentů, u nichž počítáme s dlouhodobou udržitelností spolupráce.
Většina využívala individuální poradenské podpory a skupinových vzdělávacích aktivit v centru. Prioritou pro následující rok je
rozšíření nabídky služeb pro klienty o kurzy soft skills a posílení spolupráce se středními školami v regionu, zejména v otázkách
inkluzivního vzdělávání.

GENDALOS – VZDĚLÁVACÍ A STIPENDIJNÍ PROGRAM
Období realizace: 1. 5. 2014–31. 5. 2017
Výše rozpočtu: 29 000 Kč
Zdroje: GE Money Bank
Projektový grant přináší adresnou podporu motivovaným romským středoškolákům v rámci stipendijního fondu Gendalos a zmírňuje
tak obtížnou ekonomickou situaci romských rodin. Podpora je zaměřena na nákup studijních pomůcek, zajištění doplňujícího vzdělání
nebo úhradu školného.
Grantová podpora je stabilizujícím prvkem stipendijního fondu, díky němuž je možné studenty individuálně podporovat. V  uplynulém
období jsme pracovali na inovaci metodických postupů pro práci s klienty v režimu Gendalos a motivaci studentů k zapojení
do programu. V následujícím roce 2015 plánujeme čerpání adresné podpory až pro 40 studentů a studentek.
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DĚKUJEME
ZA PODPORU
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Velmi

si vážíme každého daru, spolupráce, úsilí i času věnovaného na podporu poslání

a naplnění vize IQ Roma servisu. Jsme proto vděční, že naši práci a vizi organizace podporují

také individuální dárci a firmy, kteří nám tak pomáhají rozvíjet aktivity a pomoc potřebným.

Každý

dar, ať už se jedná o drobnou pravidelnou částku nebo velký jednorázový dar,

je pro nás důležitou podporou pro realizaci aktivit. Je pro nás ale také velkou motivací
a ujištěním, že naše dlouhodobá cesta má smysl a že na ní nejsme sami.

Chceme proto poděkovat našim pravidelným dárcům Lubomíru Majerčíkovi, Davidu Vávrovi,
Veronice Lovritš, Jiřímu Chvátalovi, Radkovi Ocelákovi, společnostem CAD ET projekt, s. r. o.
a Finnline, s. r. o. Pravidelné dary nám pomáhají získávat stabilitu.
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Dále chceme poděkovat společnosti KPMG Česká republika, s. r. o. a především jejímu řídícímu
partnerovi Janu Žůrkovi za podporu IQ Roma servisu zejména v oblasti finanční gramotnosti.
Vážíme si finanční podpory Petra Sýkory, Kateřiny Vodičkové, Jiřího Kunerta, Luďka
Rychetníka, Martina Kaceriaka, Jana Brázdy, Hany Havlíčkové a Víta Čabana.
Vzdělávací program Gendalos pomáhá mladým Romům dosáhnout na studium na střední nebo
vysoké škole. Finanční podporu jsme získali od GE Money Bank, Nadačního fondu Albert
a Nadace VIA.
Za fungováním fondu Gendalos stojí také celá řada jednotlivců, kteří jej podpořili svým darem
na transparentní účet nebo na vánoční benefici: Petr Olšák, Veronika Lovritš, Michal Kandel,
Anna Polívková, Tomáš Pavlík, Apolónia Sejková, Renata Šerek, Miroslav Kapa, David Oplatek,
Wail Khazal, Katarína Klamková, Andrea Macháčová, Libor Pikna, Daniela Drnková. Fond
Gendalos byl individuálními dárci podpořen v roce 2014 finanční částkou ve výši 3 366 Kč.
Hmotnými dary podpořily fond Gendalos společností NICOM, a. s., www.scio.cz, s. r. o.
a Papírny Brno, a. s. Notebook nebo fotoaparát nám věnovali Daniel Zeman, Sylva Ficová,
Tomáš Mařík, Marek Grác a Pavel Pospěch. Celkem jsme získali 19 notebooků, 5 stolních
počítačů a monitorů, 1 fotoaparát, přístupy do online aplikace pro přípravu na přijímací
zkoušky na SŠ nebo pomůcky pro studium.

O zlepšení

Platforma pro sociální bydlení,
Sokačová, Vít Lesák a Nadace PROALT ve výši

bytové situace lidí vyloučených z bydlení usiluje

jejíž činnost v roce

8 000 Kč.

2014

podpořili

Linda

Velkou podporou v cestě za naplněním našeho poslání jsou také naši patroni. Herečka Anna
Polívková vkládá svou energii i svůj talent do našich společných aktivit a přispívá k rozvoji

přátelských vztahů a vzájemnému respektu mezi lidmi. Její účast na setkáních s mladými romskými

studenty nebo vystoupení na vánoční benefici je pro nás důležitou podporou. Děkujeme také

fotografovi Jindřichu Štreitovi, jehož uměleckou fotografii jsme mohli na vánoční benefici
vydražit, a výtěžek tak věnovat na podporu vzdělávacího programu Gendalos. Vážíme si toho!

V roce 2014 jsme díky vašim darům získali 148 687 Kč na realizaci našich aktivit a hmotnou
podporu ve výši 69 500 Kč.
Děkujeme

vám všem, protože i vy nám pomáháte budovat svět, ve kterém budou existovat živé

Romy a majoritními obyvateli… svět, ve kterém budou Romové přirozeně
zastávat důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti. Jsme rádi, že do toho
jdete s námi!
a přátelské vztahy mezi

Tým IQ Roma servisu
Hmotné dary IQ Roma servisu v roce 2014 poskytli tito dárci:
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FINANCOVÁNÍ
ORGANIZACE
ZDROJE FINANCOVÁNÍ V LETECH
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Zdroj

Náklady v Kč

% z celkových nákladů

Stát
EU
Kraj
Soukromé nadace a dárci
ÚP
Obce
Vlastní prostředky
Celkem

12 850 830,36
5 426 908,71
2 490 000,00
1 759 728,55
806 637,19
499 000,00
474 219,56
24 307 324,37

52,87 %
22,33 %
10,24 %
7,24 %
3,32 %
2,05 %
1,95 %
100 %

Rozvaha a výsledovka 2014
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Rozvaha a výsledovka 2014
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Zpráva auditora 2014
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Rozvaha za poslední 3 roky
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Rozvaha a výsledovka 2014

089

Děkujeme,

že nám pomáháte pomáhat!
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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 dárcovskou 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

Roční DMS: DMS ROK GENDALOS
(DMS měsíčně po dobu 1 roku)
www.gendalos.cz

iqrs.cz/dobrovolnici

PODPOŘTE
AMARO RECORDS
Jsme komunita lidí, která miluje hudbu, a chce, aby možnost rozvíjení vlastního talentu tady
byla pro každého.
Chceme vyladit bývalou hernu a společně z ní vytvořit místo pro společné setkávání
a opravdové hraní!

Pomozte nám i vy rozeznít další část Brna
transparentní účet: 2800768922/2010
www.amarorecords.cz
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ODHODLÁNÍ | OPTIMISMUS | VYTRVALOST | KVALITA | VÝSLEDKY
ZACÍLENOST | TVOŘIVOST | ANGAŽOVANOST | ZMOCŇOVÁNÍ | ROZVOJ
PROFESIONALITA | SPOLUPRÁCE | INTEGRITA | VŘELOST | RESPEKT
www.iqrs.cz
www.facebook.cz/iq.roma.servis

