Spolehlivá

Veřejně prospěšná organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2015

plácek
Brno

sídlo
Brno
Vranovská 846/45,
614 00, Brno
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 475/2,
682 01, Vyškov
Tel. 1: 774 898 817
(sociální pracovnice)
Tel. 2: 774 224 509
(pedagogická pracovnice)

Amaro
records

Roma
Gym

002

pobočka
Vyškov

Milady Horákové 328/22,
602 00, Brno

Cejl 517/49,
602 00, Brno

Podpořte nás!
finanční
podpora

staňte se naším
dobrovolníkem

stipendijní
fond Gendalos

podporujte
Amaro records

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!

Podpořte středoškolské
a vyšší vzdělání mladých
Romů.
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)

Podpořte komunitní nahrávací studio Amaro records.
Otevřeli jsme multimediální
studio, kde chceme vybudovat také sociální kavárnu.
Podpořte nás finančně či
pomocí při provozu a propagaci.

www.iqrs.cz/dobrovolnici

www.gendalos.cz

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:
www.iqrs.cz/podporte‑nas

www.iqrs.cz

B. účet: 2800768922 / 2010
www.amarorecords.cz
Více o studiu v kapitole Novinky IQRS.

| facebook.com/iq.roma.servis
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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,
letos nám bude končit naše první strategická etapa, budeme hodnotit a nastavovat naši práci a cíle pro další období
5 let.
Dozráváme do nové podoby, mnohým našim službám jsme dlouholetou kvalitní praxí vtiskli jedinečnou přidanou
hodnotu – jak v oblasti poradenství, bydlení, vzdělávání, tak nově i v oblasti komunitní spolupráce. Vše kriticky
inovujeme. Jsem hrdá na charakter i příběh IQ Roma servisu, jsem vděčná za trpké i radostné zkušenosti, které
jsme cestou nasbírali. Udržitelné fungování, rozsah nasazení a proaktivita IQ Roma servisu je výjimečná a vůbec ne
samozřejmá. Vyžádala si a dál vyžaduje velké osobní nasazení mnohých kolegů a dobrovolníků i podporu mnohých
z Vás, našich přátel a spolupracovníků.
V roce 2015 jsem měla příležitost dočasně opustit tým IQ Roma servisu, ve kterém ráda a s plným nasazením pracuji
od roku 2003, abych získala odstup, nadhled a promyslela další kroky. Díky programu Community Solutions americké
vlády jsem 4 měsíce mohla pracovat ve střešní organizaci Florida Immigrant Coalition v Miami, USA. Z této americké
zkušenosti bychom rádi přenesli výraznější prvek komunitního organizování i důraz na vysokoškolské vzdělání, ač
jsme zatím vděčni především za středoškoláky. Vzhledem k tomu, že chceme více posilovat zdroje sociální ekonomiky,
byla zahraniční zkušenost i zajímavou inspirací v oblasti přenosu nápadů běžných malých živností latinskoamerické
komunity. Zkušenost v USA mi však především potvrdila profesionalitu i schopnost organizace samostatně fungovat,
její zdraví, zralost i mimořádnou tvořivou kulturu, do které se ráda vracím a která mi je domovem.
Spojujeme rozdělené, zdánlivě nespojitelné. To je myšlenka, která dnes mnou i IQ Roma servisem silně rezonuje. Platí
ve všech oblastech naši práce – organizační, týmové, projektové, klientské, společenské. Je to asi to největší úskalí,
kterému denně čelíme, i ten největší dar, který pak přinášíme. A to vůbec není málo.
S poděkováním všem, kteří s námi spolupracují, všem, kteří nás podporují, s důvěrou a nadějí, že každý dílčí rok, i rok
2016, přinese nový krok k cestě ven z labyrintu.
Brno, 13. 3. 2016
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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
profesionální týmy a metodiky práce a došlo k významné
revizi stanov. Dle nového občanského zákoníku jsme
od prosince 2013 spolkem. 17. 12. 2015 byl členskou
schůzí schválen nový název IQ Roma servis, z.s.

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

Občanskou vizí IQ Roma servisu je „společnost živých
a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi…
svět, kde i Romové sdílí důstojné role a respekt jako
jednotlivci i národ“. Hlavním posláním IQ Roma servisu
je „být prostředníkem, který podporuje možnosti,
příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu
a společenského uplatnění a chrání jejich práva
a důstojnost v rámci společnosti“.
Patříme k nejprestižnějším neziskovým organizacím v ČR
a předním odborníkům na téma sociálního začleňování,
o čemž svědčí i naše celonárodní a mezinárodní ceny,
uznání a akreditace (iqrs.cz/kvalita). Kromě důrazu,
který klademe 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. V roce 2015 jsme získali značku spolehlivé
organizace, která transparentně a hospodárně nakládá
se svěřenými prostředky. Důraz klademe také na
podporu občanské angažovanosti a participace romské
komunity ve společnosti, o čemž svědčí rozvoj témat
komunitní práce, diskriminace a realizace našich
kampaní, do kterých komunitu zapojujeme.

POBOČKY IQRS
Sídlo, korespondenční adresa
Vranovská 45, Brno, 614 00
www.iqrs.cz
„Plácek“ Svitavské nábřeží, Brno
Husovická 2, Brno, 614 00
Pobočka Břeclav
Tř. 1. máje 39, Poštorná, Břeclav, 691 41
Pobočka Vyškov
Čsl. Armády 2, Vyškov, 682 01
Roma Gym
Cejl 49, Brno, 602 00
Amaro records
Milady Horákové 22, Brno, 602 00
www.amarorecords.cz
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SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE

ROMA SPIRIT
2015

IQ Roma servis je od roku 2015 certifikován jako
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Taková
organizace je každoročně prověřována, zda:

V  prosinci 2015

>>
>>
>>
>>

jsme získali ocenění

Roma Spirit
Romů

za příklady dobré praxe v oblasti integrace
v

1. kategorii – Ocenění

pro nevládní organizaci

za dlouholetou intenzivní práci v oblasti dluhové
adekvátně hospodaří s darovanými prostředky

problematiky.

pracuje na svém dalším rozvoji

roku

váží si svých dárců

zkušenosti

odpovědně naplňuje svoje poslání.

Značka spolehlivosti vznikla v reakci na poptávku
dárců a neziskových organizací, jejím garantem
je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.
Účelem je poskytnout potenciálním dárcům
i široké veřejnosti informaci o tom, že organizace
řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které
transparentně a adekvátně využívá k naplňování
svého deklarovaného poslání. Značka spolehlivosti
tak má ambici stát se významným samoregulačním
nástrojem, který v českém neziskovém sektoru
doposud chybí. Je součástí programu

Česká kvalita.

2005

pomoci

Zadluženost

řešíme intenzivně od

v rámci právního poradenství.

nás

vedly

klientům,

nejenom

ale

také

k
ke

koncepční

a systémové práci s dopadem na legislativu.
jsme téma zadluženost v roce
do strategického plánu.

V  přímé

Naše

intenzivnější

2012

Proto

zařadili

práci s klienty

efektivně spolupracujeme na řešení jejich dluhů,
oddlužení, stabilizaci situace a prevenci dalšího
zadlužování.

VÝSLEDKY
Pro Rodiny
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

27 rodičů dlouhodobě zapojených do zvyšování svých
rodičovských kompetencí
75 % dětí nastoupilo ve šk. roce 2014/2015 na
nesegregovanou školu (9 dětí)
10 pěstounských rodin spolupracujících na základě
dohody
24 dětí pravidelně chodících ve šk. roce 2014/2015 do
předškolního klubu

24 91
14

setkání s k
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IQ Roma servis, z.s.
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

979 klientů v Brně a okolních obcích
220 klientů v Břeclavi a okolních obcích
101 klientů ve Vyškově a okolních obcích
45 klientů v Zastávce a Rosicích
43 klientů Bučovicích
28 klientů v Mikulově
10 klientů Tišnově

IQ Roma servis, z.s.
ͧͧ
ͧͧ

Počet pracovníků k 31. 12. 2015:
ͧͧ 62 osob
ͧͧ 58,5 přepočteno na úvazky
Hospodařili jsme s 22 980 845 Kč.

ROKU 2015
Pro Mladé
ͧͧ

18
426

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

klienty

ͧͧ

39 dlouhodobě aktivních středoškoláků ve šk. roce 2014/2015
ͧͧ z toho 24 v rámci programu Gendalos
ͧͧ 80 % klientů programu Gendalos úspěšně ukončilo 1. ročník
a nastoupilo do druhého ročníku SŠ (8 osob)
ͧͧ 98 % klientů programu Gendalos ukončilo stávající ročník SŠ
a v září 2015 nastoupilo do dalšího (7 osob)
ͧͧ 6 úspěšných maturantů, 3 vyučení
1 absolventka vysoké školy
26 klientů programu podpořených ze stipendijního fondu
Gendalos
7 mentorů pro mladé Romy, 36 dlouhodobě spolupracujících
dobrovolníků pro aktivity s mládeží
345 dětí zapojených ve volnočasových kroužcích a
nízkoprahových aktivitách
84 dětí pravidelně zapojených v doučování

Pro Dospělé
ͧͧ

klientů

551

875

mužů

žen

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

65 lidem jsme pomohli najít si práci (34 %
klientů se zakázkou hledání zaměstnání)
44 klientům jsme zprostředkovali standardní
bydlení
333 klientů jsme podpořili při zmírňování jejich
zadluženosti (1 klient úspěšně splnil oddlužení)
10 formálních podnětů k řešení diskriminace

Pro Společnost
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Udělená Cena Roma Spirit a značka Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace
2 noví Ethnic Friendly zaměstnavatelé (z celkového počtu 65
držitelů certifikátu)
3 veřejné výstavy fotografií „Nežít ve stínu“
12 veřejných uměleckých vystoupení a 1 videoklip Amaro records
Týden romské hrdosti v Brně
1 číslo komunitního časopisu Romana VIP
5 odborných stáží pro zaměstnance dalších neziskových organizací
9 facilitací případových konferencí
Aktivní účast a připomínkování ve více než 20 pracovních
skupinách, výzkumech
5 kurzů a 46 absolventů veřejné vzdělávací sekce Akademie
Diversitas se ziskem 51 357 Kč
10 dlouhodobě nezaměstnaných získalo v IQRS pracovní příležitost
na podporovaných místech
26 realizovaných projektů
Podpora soukromých dárců v hodnotě 366 975 Kč
Téměř 100 dobrovolníků věnovalo cca 1 400 hodin své práce
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Amaro records
V roce 2015 probíhaly intenzivní přípravy a stavební úpravy prostor bývalé herny na ulici Milady Horákové
22 v Brně. Od městské části Brno‑střed jsme za symbolickou cenu získali do pronájmu prostory bývalé
herny, kde za spolupráce s 47 dobrovolníky z romské i neromské komunity vznikl prostor sociálního
nahrávacího studia a do budoucna i kavárny. Umístěním i interiérem odpovídá
požadavkům nejen studia, ale také komunitního prostoru s využitím pro řadu
V průběhu roku 2015
akcí (výstavy, workshopy, nahrávání klipů). V průběhu roku 2015 uspořádali
uspořádali aktivní členové
aktivní členové komunitní skupiny 12 veřejných akcí a vystoupení, ať už
komunitní skupiny 12
formou veřejných vystoupení či koncertů, např. na Mezinárodním dni Romů
v Brně 8. 4. 2015 nebo účastí na komunitních akcích pro děti v průběhu
veřejných akcí a vystoupení.
prázdnin. Některé akce byly zaměřeny také na propagaci projektu a získávání
prostředků pro přípravu prostor a provozu (prezentace Impact Hub, Brněnský vývar aj.). Do happeningů
a jam sessions se zapojilo více než 20 hudebníků a na akcích se pravidelně sešly desítky účastníků.

Komunitní nápad katapultovala spolupráce s Fakultou sociálních studií, která se prostřednictvím projektu
Cityspyce podílela na výbavě nahrávacího studia. Dokončení studia bylo možné díky podpoře soukromé americké nadace Bader Philantropies a úsilí více než 47 dobrovolníků, včetně odborné pomoci p. Jenčka (architektonické práce) a p. Jargaše (akustika) a mnoha kolegů z IQ Roma servisu. 7. 4. 2016 proběhlo slavnostní
otevření prostor pro komunitu a veřejnost. Amaro records je kreativní komunitní projekt pro lidi, „které pojí
láska k hudbě“ (www.amarorecords.cz). Zapojíte se i vy?

PODPOŘTE
AMARO RECORDS
Pomozte nám i vy rozeznít další část Brna
transparentní účet: 2800768922/2010
www.amarorecords.cz

Děkujeme!
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Ara Diskriminacija!
Na základě několikaletých zkušeností s negativním postojem Romů k řešení diskriminace jsme se v roce 2015
aktivně zaměřili nejen na podporu obětí diskriminace, ale veřejně jsme deklarovali nutnost řešit a potírat diskriminaci v naší společnosti. Kampaň Nemlč o diskriminaci, byla zaměřena na podporu Romů, aby dokázali
rozpoznat, co opravdu diskriminace je a co není, i jejich motivaci nezůstat v pasivní roli oběti.

Začali jsme sdílet příběhy
Romů, kteří se setkali
s diskriminací.

Jako komunikační nástroj pro oběti diskriminace jsme zvolili uzavřenou facebookovou skupinu ARA DISKRIMINACIJA! V této skupině jsme mj. začali sdílet
příběhy Romů, kteří se setkali s diskriminací, či medializované případy související
s diskriminací a rasismem. Skupina se tak stala pojítkem obyčejných lidí se zájmem řešit diskriminaci.

Abychom zjistili, kolik klientů má reálnou představu o tom, co skutečně diskriminační jednání je, vytvořili jsme
dotazník a prostřednictvím terénních pracovníků jsme jej šířili mezi komunitu. Proběhlo dvoudenní setkání pro
oslovení osob a vytvoření platformy, která by se začala prakticky diskriminací zabývat. Výstupem konference byl
seznam aktivit, které by platforma měla pro boj s diskriminací dělat, a také osoby ochotné jednotlivé aktivity
podpořit. Ve spolupráci s právníkem se nám dařilo realizovat i několik přirozených besed s Romy, kde jsme diskutovali o tom, co diskriminace je a není, jaké může mít podoby a jak se jí účinně bránit.
Výsledky naší snahy včetně skutečných příběhů naleznete mimo jiné v kapitole Pro Dospělé – diskriminace
a v kapitole Pro Společnost – kampaně.

Rozvoj komunitních aktivit
Rok 2015 se pro nás stal rokem participace a komunitní práce. Přestože je aktivizace místních komunit v Jihomoravském kraji dlouhodobě naším cílem, rok 2015 byl významný tím, že vzniklo několik výrazných komunitních iniciativ, jak ve městě Brně, tak i ve Vyškově, Břeclavi a Lanžhotě. Společně
s klienty a místními Romy, jsme realizovali různé akce, kde se sami zapojovali do
Vzniklo několik výrazných
příprav a programu. Například skupiny dětí i dospělých se v několika lokalitách
komunitních iniciativ, a to
účastnily celonárodní akce Ukliďme Česko! V jednom z brněnských domů jsme
spolu s místními obyvateli zvelebili jejich dvůr. Vznikl tak barevný prostor pro
nejen v Brně.
obyvatele domu a jejich děti.
Více informací o podpoře komunit a komunitních akcích naleznete v kapitole Pro Dospělé – komunitní práce.
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LIDÉ
V IQRS
014

10 řádných členů

62 zaměstnanců
(58,5 přepočteno na plné úvazky)
z toho 8 za podpory ÚP

4 čestní členové

94 dobrovolníků

STRUKTURA
ORGANIZACE

Členové zapsaného spolku
10 řádných členů
4 čestní členové

Ředitelka / 1*

Zástupkyně ředitelky
pro klientské programy / 1*

Tým PR a Fundraisingu
4* (2,8** + 1 VPP)

ͧͧ Tým pro kvalitu, evaluaci a spolupráci / 4* (2**)
ͧͧ Tým terénní sociální práce Brno / 5* (5**)
ͧͧ Tým poradenství a zaměstnanosti / 4* (4**)
ͧͧ Tým pro rodiny s dětmi Brno / 5* (4,75**)
ͧͧ Tým vzdělávání a profesních ambicí / 5* (4,4**)
ͧͧ Tým prevence a rozvoje osobnosti / 6* (5,75**)
ͧͧ Tým služeb JMK / 5* (5**)
ͧͧ Tým pobočky Břeclav / 7* (6** + 1 VPP)

Zástupkyně ředitelky
pro projekty a finance / 1*

ͧͧ Tým projektů
4* (2,8** + 1 VPP)
ͧͧ Tým financí a mezd
4* (4**)
ͧͧ Provozní tým
6* (1** + 5 VPP)

* počet pracovníků
** přepočteno na úvazky

K 31. 12. 2015 v IQRS pracovalo v rámci běžných pracovních smluv 62 osob (58,5 přepočteno na plné
úvazky, z toho 8 za podpory ÚP).
VPP = Veřejně prospěšné práce ve spolupráci s místními Úřady práce
I  touto formou se podílíme na aktivní politice a příležitostech zaměstnanosti a nabídky praxí nejen mladým
Romům. Těší nás, že se vzájemně obohacujeme a že roste zájem i kvalita těchto pracovníků, která svědčí nejen
o zájmu Romů pracovat, ale i o důležitosti včas aktivně podporovat zejména mladé Romy, jež jsou v evidenci
uchazečů o zaměstnání Úřadu práce.
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ČLENOVÉ A ČLENKY
ZAPSANÉHO SPOLKU
( DŘÍVE O. S.)

Členové a členky organizace
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která zasedá minimálně 1x ročně a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících
se 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.
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V roce 2015 se členská schůze sešla dvakrát, a to na svém řádném
zasedání 21. 4. a na mimořádném zasedání 17. 12.

Mgr. Katarína Klamková (sociální pedagožka,
sociální pracovnice, manažer sociálních/
zdravotnických organizací, statutární
zástupkyně a ředitelka organizace)
Ing. Jana Kubačková Buzinisová (finanční
kontrolorka ve veřejné správě, členka
Kontrolní komise s mandátem do
29. 5. 2019)
Ing. Petr Raus (šéfredaktor, místopředseda
Rady Církve bratrské, člen Kontrolní komise
s mandátem do 29. 5. 2019)
Mgr. Rozita Mertová (umělkyně, členka
Kontrolní komise s mandátem do
29. 5. 2019)
Ing. Eduard Klamka (podnikatel, právnická
osoba Finnline, s. r. o.)
Ing. Darina Klamková (ekonomka)
Helena Krištofová (romská poradkyně,
Magistrát města Brna)
Mgr. Ondřej Liška (ředitel Ashoka ČR, politik)
Martina Horváthová (členka Výboru pro
národnostní menšiny města Brna, vedoucí
Centra poradenství a zaměstnanosti IQRS)
Bc. Wail Khazal (humanitární pracovník,
projektový 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 (pedagožka,
terapeutka a mediátorka)
Božena Horváthová (předškolní pedagožka,
zakladatelka Programu Pro Rodiny IQRS)

NÁRODNOST
ZAMĚSTNANCŮ
57 % česká/
moravská/
slezská
30 % romská
10 % slovenská
3 % jiná

Zaměstnanci organizace
Ke dni 31. 12. 2015 bylo v zaměstnaneckém poměru celkem 62
zaměstnanců, z toho 44 žen (71 %). Ředitelkou a statutární zástupkyní je Mgr. Katarína Klamková (plný úvazek). Zástupkyní ředitelky pro klientské programy byla v roce 2015 Veronika Kandelová
(roz. Vaňková) (plný úvazek), zástupkyní ředitelky pro projekty
a finance Mgr. Lenka Maléřová (plný úvazek).
Od 1. 1. 2016 je nově Veronika Kandelová zástupkyní ředitelky pro
projekty a finance a zástupcem ředitelky pro klientské programy
se stal Miloslav Kavka.

VZDĚLÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
53 % VŠ/VOŠ
39 % SŠ/SOU
8 % ZŠ

Dobrovolníci
70 zapojených v programu Pro Mladé
ͧͧ 7 mentorů programu
Gendalos

94 dobrovolníků se
zapojilo do činnosti
organizace

20 zapojených v programu Pro Společnost

Celkový objem dobrovolnické činnosti činil
1 376 hodin

3 zapojení v programu
v programu Pro Dospělé

Uspořádali jsme 10 skupinových náborových akcí,
2 výcvikové workshopy
a 1 skupinové setkání

1 zapojený v programu
Pro Rodiny

94 zapojených dobrovolníků / 1376 dobrovolnických hodin
84 zapojených v Brně
ͧͧ 61 v akreditovaném
programu
ͧͧ 23 v neakreditovaném režimu
5 zapojených v Břeclavi
ͧͧ 3 v akreditovaném
programu
ͧͧ 2 v neakreditovaném
režimu
5 zapojení v akreditovaném programu v obcích
JMK

1 209 dobrovolnických hodin v Brně

71 dobrovolnických
hodin v Břeclavi

96 dobrovolnických
hodin v obcích JMK

Specifické aktivity se zaměřením na dobrovolnictví:

13. 3. 2015 – vstupní výcvikový
workshop pro mentory

16. 9. 2015 – vstupní výcvikový
workshop pro mentory

24. 6. 2015 – neformální setkání dobrovolníků k ukončení
školního roku a sdílení zkušeností starších i nově příchozích dobrovolníků
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PÉČE O DOBROVOLNÍKY
A MENTORY

Naším cílem je, aby se dobrovolnice a 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 řadě akcí organizace a některé jsou
organizovány přímo pro ně. V průběhu roku 2015 se koordinátorka starala o jejich pravidelné zvaní na komunitní akce –
např. na oslavy konce a začátku školního roku nebo na vánoční benefiční akci. Vedle toho se někteří zúčastnili teambuildingu pracovníků IQRS. 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.

DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM A DOBROVOLNICÍM,
KTEŘÍ S NÁMI V ROCE 2015 SPOLUPRACOVALI!
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Bagárová Dagmar
Bagárová Marie Anna
Bahníčková Markéta
Baholet Daria
Balážová Veronika
Baleja Tomáš
Balog Vladimír
Balogová Marie
Balogová Monika
Banda Jiří
Beránková Barbora
Bláhová Sylvie
Cihlářová Šárka
Cwierz Filip
Čanigová Kateřina
Čapatý Lubomír
Danihelová Gabriela
Daňová Monika
Drnek Martin
Fadrná Anežka
Famfrlová Helena
Ferencová Helena
Foltýn Martin
Forethová Monika

Guardiola Marion
Gubanova Anna
Hanáčková Martina
Hauer Mike
Hendrychová Ivona
Hojskáková Martina
Holánková Barbora
Horváth David
Hurtová Gabriela
Ištok David
Jargaš Dušan
Kejan Sorusch
Knop‑Kostková Klára
Kochtíková Hana
Kollariková Kateřina
Kopkáš Ľubomír
Kováčová Markéta
Kováčová Stanislava
Kozáková Alžběta
Kristína Biháriová
Krištofová Denisa
Lacko David
Lacko Patrik
Landoriová Sára

Langerová Monika
Logrová Jana
Lukáš Bowyer
Maková Marie
Maková Miroslava
Matušková Kristýna
Měchurová Barbora
Mica Patrik
Patkaň Luboš
Pauliuchenka Aliaksei
Pecháčková Julie
Peštová Barbora
Peter Raso
Petlachová Jana
Pivovarníková Štěpánka
Poláková Klára
Provazníková Sára
Rancelreyes Javier
Richvalský Alexander
Rudová Barbora
Ryšavá Lucie
Řádová Hana
Shafaq Shabi
Schmidt Victoria

Sitová Zdeňka
Skokan Zdeněk
Svitavská Jenifer
Šalát Peter
Šimik Martin
Šimiková Tereza
Škařupová Kateřina
Šnajdrová Markéta
Štěpánková Eva
Terézie Zigová
Thielová Linda
Vaňková Anna
Vateha Viliam
Vendula Krejčířová
Wolfová Zuzana
Žaneta Plachetková
Žiga David
Žiga Maxmilián
Žigmond Milan
Žigová Melanie

Poděkování

Milé dobrovolnice, milí dobrovolníci,
v uplynulém roce jste se s velkým entuziasmem
zapojovali do našich aktivit pro děti i dospělé,

a pomáhali nám tak vytvořit smysluplný program podporující naše klienty v jejich cestě za
vzděláním a osobnostním rozvojem.

Jsme rádi, že se na téměř všech našich aktivitách spolupodílíte a práci s klienty
obohacujete. Je skvělé, že tu pro klienty jste, že jim i nám věnujete svůj čas, energii
a pozitivní nastavení. Bez vás by mnohým aktivitám chyběl specifický šmrnc a radost, které
jim přinášíte, navíc nás vaše podněty obohacují a ženou ke zlepšování. Stejně důležité
jako vaše praktická pomoc a podpora je i váš občanský postoj a angažovanost. Udržujete
cestičky mezikulturního dialogu a stavíte mosty od člověka k člověku. Mnohdy účinněji
než kampaně měníte pohled „škarohlídů“ na vztahy s Romy. Jste velkou motivací pro nás
a inspirací pro další dobrovolníky a pro ty, kteří o dobrovolnictví přemýšlejí. Zároveň se
připojujeme s přáním, aby čas věnovaný dobrovolnictví byl pro vás ziskem, přinášel do vašich
životů smysluplnost, 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 studentům a studentkám z programu Gendalos, kteří iniciativně
a profesionálně spolupořádali program vánoční benefice.
S upřímným poděkováním…
Za sebe, všechny kolegy a klienty IQ Roma servisu - velký respekt a poděkování…
Katarína Klamková (ředitelka)
& Petra Závorková (koordinátorka dobrovolníků)
& celý tým IQ Roma servisu
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„O Íkvéčku jsem se dozvěděla úplnou náhodou při hledání práce. Napadlo mě, že by bylo
fajn pomoci někomu, kdo nemá takové podmínky jako já, a doučování v IQRS mi přišlo jako
super nápad. Zkušenost s první klientkou nebyla úplně nejlepší, žádné doučovací setkání
se vlastně ani nekonalo, ale o to větší radost mi dělala Růža, která mi byla přidělena
následně. Doučko pro mě nebylo jen splněním si nějakých povinností, ale činnost, která
mě těšila, kde byly vidět výsledky a která navíc byla užitečná i pro toho druhého… Není
nic lepšího, než když po náročném dni v práci, kde máte dojem, že vaši snahu nikdo neocení,
přiběhne vysmátá slečna a radostně oznamuje, že díky minulému doučku se jí podařilo
opět si zlepšit známku! Postupem času se z nás staly kamarádky, občas zajdeme do
kavárny, drbeme o chlapech a ostatních trablích. No řekněte, není to paráda?“
Alžběta Kozáková
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DOBROVOLNÍCI V
AMARO RECORDS
Kromě výše vyjmenovaných dobrovolníků se téměř 50 osob spontánně
zapojilo do budování komunitního studia Amaro records.
Seznam k nahlédnutí:
www.amarorecords.cz

Děkujeme!
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Praktikanti, stážisté
14 studentů VŠ
4 studenti VOŠ
5 stážistů z řad
odborníků

100 h v Programu Pro Rodiny

15 v Brně
18
praktikantů
5 stážistů

2 v Břeclavi
1 ve Vyškově

1 267 hodin
odborné
praxe

770 h v Programu Pro Mladé
397 h v Programu Pro Dospělé

Dlouhodobě stoupá zájem studentů i odborníků zapojit se do realizace našich aktivit a získat tím přehled
a znalosti nejen o našich aktivitách, ale o konkrétních službách pro naši cílovou skupinu.
Nejčastěji u nás absolvují praxi studenti oborů sociální práce, psychologie, sociální pedagogika a poradenství, pedagogiky volného času, ale i právníci či studenti sociologie.
V roce 2015 jsme ve spolupráci se 4 VOŠ a 2 fakultami VŠ realizovali 4 odborné workshopy pro studenty
a 3 exkurze přímo v sídle organizace.
Také pro odborníky a zájemce mimo studijní obory nabízíme odborné stáže ve všech našich programech
přímé i nepřímé práce, více informací k odborným stážím a školicím aktivitám naleznete v kapitole o Akademii Diversitas.

Pracovní místa s podporou úřadu práce
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V rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsme ve formě veřejně prospěšných prací ve spolupráci s úřady práce
Brno‑město, Břeclav a Vyškov v roce 2015 poskytli pracovní příležitosti dlouhodobě nezaměstnaným na
pozicích asistentů v pedagogické a sociální oblasti, administrativě a úklidu. Za
celý rok 2015 jsme podpořili 10 nezaměstnaných. (V přehledu zaměstnanců
Každý pracovník na
je zahrnuto 8 pozic, které byly aktuální k 31. 12. 2015.)
podporovaném pracovním
místě má svého osobního

Každý pracovník na podporovaném pracovním místě má svého osobního
„mentora – kouče“, který s ním individuálně i skupinově pracuje na rozvoji
mentora – kouče.
kompetencí a dovedností s cílem získání stabilního zaměstnání.
Během ročního působení v organizaci prošli tito pracovníci kurzem administrativních a kancelářských
dovedností, jazykovým a počítačovým kurzem a v neposlední řadě také kurzem komunikačních dovedností.
Na těchto pozicích dáváme primárně příležitost našim klientům, kde pracujeme na jejich intenzivním
rozvoji a získání nových zkušeností a dovedností, čímž se snažíme zvýšit jejich šance na trhu práce.

PRO
RODINY
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4 198 setkání s klienty

140 klientů a klientek

27
dlouhodobě
zapojených
rodičů*

u 70 % měřitelné
zvýšení jejich
kompetencí

24
dětí chodí do
předškolního
klubu**

10
pěstounských
rodin

Řešená témata

9 dětí (75 %)
nastoupilo nesegregovanou školu
(rok 2014/2015)

7 dětí (78%)
nastoupilo do posledního ročníku
mateřské školy
(rok 2015/2016)

56 % předškolní výuka
24 % poradenství v péči
a vzdělávání dětí
9 % bytová problematika
4 % zápisy a udržení na školách
(MŠ, ZŠ)
3 % zdravotní péče
4 % Ostatní (sociální
zabezpečení, mezilidské vztahy,
zadluženost atd.)

* do aktivit zvyšování svých rodičovských kompetencí
** dětí pravidelně chodících ve šk. roce 2014/2015 do předškolního klubu

ORGANIZACE PROGRAMU PRO RODINY
Program se věnuje podpoře rodin s cílem rozvíjet vztahy, péči o děti a aktivní přístup ke vzdělávání.
Připravujeme rodiče i děti na kvalitní předškolní i základní vzdělání inkluzivního typu. Spolupracujeme
jak se vzdělávacími institucemi, jako jsou základní a mateřské školy, tak s orgány sociálně právní
ochrany dětí. Naše klienty podporujeme v kontaktu s těmito institucemi. Pracujeme na tom, aby děti
zůstávaly v rodině a integrovaly se do běžných vzdělávacích institucí.
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Služby programu jsou určeny rodinám s dětmi zejména romského původu a poskytujeme je jak v našich
centrech, tak terénní formou pro rodiče, děti i pěstounské rodiny.
Naše

brněnské

Centrum

pro rodiny s dětmi je připraveno věnovat se rodinám s dětmi, které ještě

nenastoupily základní školu.

Zde
v centru, tak v domácnostech.

Mimo Brno

pracujeme převážně s dětmi ve věku

0–8

let a s jejich rodiči jak

Zastávce, Bučovicích a Vyškově, kde
poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let.
Ve

poskytujeme naše služby také rodinám v Břeclavi,

službách určených pro pěstounské rodiny a pro rodiny pod dohledem orgánu sociálně právní

ochrany dětí pracujeme s rodinami s dětmi ve věku

0 až 18 let.

CENTRUM PRO RODIČE
S DĚTMI

V oblasti péče o děti ve věku 0–3 roky poskytujeme především individuální podporu a poradenství.
Rodinám s dětmi ve věku od 3 let do nástupu na základní školu nabízíme předškolní klub a s ním spojenou podporu
rozvoje rodičovských kompetencí.
S dětmi pracujeme nejen v předškolním klubu, ale také přímo v domácnostech rodin. Rodičům poskytujeme individuální poradenství, pořádáme společná tematická setkání (například ke zdravému stravování) a organizujeme společné
aktivity, jako jsou výlety, návštěvy divadel, karnevaly a jiné.
Aktivity centra

Předškolní klub brněnského Centra pro rodiny s dětmi

ͧͧ

ͧͧ

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Příprava dětí na vstup do mateřských a základních
škol.
Podpora a aktivní zapojování rodičů v péči a výchově dětí.
Poradenství rodičům při zápisech do mateřských
a základních škol s důrazem na kvalitu a inkluzivitu
vzdělávání.
Poradenství nastávajícím maminkám a matkám
s dětmi od 0 do 3 let.

ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Je určený dětem od 3 let do nástupu povinné školní
docházky.
Je otevřený od pondělí do čtvrtka, od 8.00 do 12.00,
včetně školních prázdnin.
Děti mají k dispozici vybavenou třídu, venkovní prolézačky, pískoviště a bazének.
Aktivity programu využívají prvků Montessori pedagogiky a dalších alternativních pedagogických přístupů.
Klademe důraz na předškolní přípravu dětí, zejména
rozvoj jemné a hrubé motoriky, kognitivních a sociálních dovedností dětí.

„Dominik vstává každý den sám od sebe a chce jít do předškolky. Když nemůžu jít já, musím se domluvit s někým z rodiny, aby ho odvedl, protože by jinak byl smutný. Jsem za to moc ráda, protože až nastoupí do školy,
bude zvyklý na ranní vstávání a určitý režim.“
Maminka
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V roce 2015 jsme uspořádali tyto akce
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Karneval
Návštěva MŠ Lentilky v IQ Roma servis a společné aktivity dětí
Návštěva MŠ Lentilky s programem o hasičích
Pravidelné návštěvy divadla
Výlet parníkem
Víkendový pobyt matek s dětmi v Prudké
Společné setkání rodin s dětmi s tématem „Zdravá svačinka“
Mikulášská besídka
Výroba vánočního svícnu
Vycházka vánočním městem
Návštěva Muzea romské kultury a výstavy
Zdobení vánočního stromku
Návštěva knihovny
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PODPORA
RODIN

V rámci koordinované spolupráce s odborníky (tzv. case management) se zaměřujeme 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, které se ocitají v krizových situacích. Často jde o rodiny, které žijí na ubytovnách nebo v jiných
nevyhovujících podmínkách. Snažíme se zmapovat přání a potřeby rodiny a na základě toho zapojit do podpory další
odborníky. Budujeme kolem rodiny podpůrnou síť a chceme vést odborníky k tomu, aby rodině stanovili jasné a splnitelné cíle a rozeznávali i drobná zlepšení. Principem naší práce je zmocňování rodiny k dalšímu zlepšování péče o děti
v kontextu možností rodin a s ohledem na její vnitřní i vnější zdroje.
V rámci koordinované spolupráce prosazujeme při řešení situace rodin nástroj případových a rodinných konferencí.
V roce 2015 jsme spolupracovali s rodinami pod dohledem OSPOD Brno‑střed, Brno‑sever, Brno‑Židenice, Brno
‑Královo pole, Brno–Řečkovice či Brno–Žabovřesky, Bučovice, Rosice, Vyškov.

„Vzhledem ke skutečnosti, že kapacita pracovníků
OSPOD je značně naplněna a v objemu vedených
rodin je téměř nereálné aktivizovat všechny potřebné rodiny v žádoucí míře, je pro nás spolupráce s IQRS a jejich SAS velkou pomocí.

Zpětná vazba spolupracující instituce

Pro rodinu je zapojení do SAS (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) přínosné, stávají se klienty, řeší
se jejich potřeby a forma spolupráce nemá direktivní podbarvení.
Pokaždé, když se nám podaří rodinu zapojit do SAS, mám radost, že rodině je věnována patřičná
a péče. Rodina je aktivizována a tím může být naplněn cíl zajistit její řádné sociální fungování.“

pozornost

Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS., OSPOD Brno‑střed

Náš tým 8 školených odborníků pokračuje v podpoře institucí a dalších organizací formou případových a rodinných konferencí. Nabízíme možnost organizace a facilitace případových a rodinných konferencí. Jedná se o nástroje, které při správném provedení umožňují nastavit
pomoc rodině a koordinovat jednotlivé odborníky zapojené do spolupráce. V roce 2015 jsme realizovali 9
případových konferencí. V roce 2016 rozšiřujeme nabídku o interaktivní případové konference, které zapojují do řešení své vlastní situace děti a umožňují jim vyjádřit své potřeby. (Více o možnosti využít našich služeb
v kapitole Pro Společnost Akademie Diversitas.)

Případové a rodinné konference

Paní Marie sama oslovila IQ Roma servis na začátku roku
2015. V té době žila s manželem a nejmladší dcerou na
ubytovně. Další čtyři děti byly v ústavní výchově a jedno
dítě po vážném úraze v léčebně. Paní Marie velmi stála o to, aby mohla mít děti zpět ve své péči. S paní Marií
jsme oslovili pracovníka OSPOD Brno–Židenice, který měl její případ na starosti. Došlo k první společné
schůzce, kde jsme společně s paní Marií nastavili individuální plán na nejbližší období, kde bylo jasně určené, co
je cílem a kdo je odpovědný za výsledek. Paní Marie tak viděla, kdo jí s čím může pomoci, a věděla, že pokud se
podaří jednotlivé kroky naplnit, budou děti nejprve chodit domů na víkendové návštěvy a poté bude navržen
jejich návrat do péče. To byla pro paní Marii velmi silná motivace a i přes překážky, jako byla ztráta bydlení,
se podařilo do září rodinu stabilizovat natolik, že bylo možné zvažovat návrat dětí. Na podzim proběhla případová konference za přítomnosti všech dětí, kde se podrobně naplánoval návrat dětí do rodiny. Pak již nic
nebránilo návratu dětí do péče matky. Rodina nadále pokračuje ve spolupráci s IQ Roma servisem.

Příklad z praxe

027

PRO
PĚSTOUNY

028

V roce 2015 jsme spolupracovali s 10 pěstounskými rodinami na základě Dohody o výkonu pěstounské péče pod
vedením referátu Náhradní rodinné péče Magistrátu města Brna.
V oblasti povinného vzdělávání pěstounů zapojujeme pěstouny do výběru témat a vycházíme z aktuálních potřeb
pěstounských rodin. Spolupracujeme také s organizacemi, které nabízí programy pro veřejnost zaměřené na specifická témata, např. problematiku ADHD, psychická onemocnění aj.
V rámci povinného vzdělávání pěstounů jsme v našich
prostorách realizovali školení otevírající široké spektrum témat. Konkrétně jsme připravili následující kurzy:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Základy finanční gramotnosti II. (lektorky: Mgr. Iveta
Kapusnicová a Silvie Elsnerová)
Diskuze na téma „Vyloučená lokalita“ spojená s promítáním dokumentárního filmu „Všetky moje děti“
(lektorka: Bc. Tereza NAvrátilová)
Vzdělání, cesta k úspěchu (lektorka: Bc. Klára Hamplová)
Učení hrou (lektorka: Mgr. Helena Táborská)
Úvod do problematiky násilí z nenávisti (lektoři:
Mgr. Markéta Nešporová a Mgr. Petr Suchánek, In
Iustitia)
Aktivní trávení volného času dětí (lektor: Mgr. Petr
Pijáček)
Vzdělání, cesta k úspěchu II. (lektorka: Bc. Klára
Hamplová)
Jak mluvit s dětmi o drogách a závislostech (lektor:
Mgr. Pavel Nepustil, PhD., Narativ)

ͧͧ
ͧͧ

Návštěva výstavy „Příběh Romů“ v MRK (komentovaná prohlídka a následná diskuze)
Puberta a dospívání (lektorka: Mgr. Gabriela Vykypělová)

U jiných organizací jsme zajistili pro pěstouny školení:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Rodina jako systém
Finanční gramotnost v praxi
Jak vrátit dětem naději, že skutečně mohou ovlivnit
svůj život.

Nejčastěji jsme s pěstouny řešili témata:
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ
ͧͧ

Kontakty s rodiči v průběhu pěstounské péče
Diagnostika dítěte s poruchami chování
Komunikace pěstounů se školou
Zprostředkování doučování a volnočasových aktivit
Výchovné problémy a navržení výchovných postupů
Zprostředkování odborné pomoci
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V roce 2015 proběhly tyto společné aktivity pěstounů a dětí:
ͧͧ
ͧͧ

16. 7. 2015 proběhla za finančního přispění fondu
Nadace Terezy Maxové návštěva Aquaparku Kohoutovice v Brně.
13. 12. 2015 se uskutečnila v rámci vzdělávání pro
pěstouny návštěva komentované výstavy „Příběh
Romů“ v Muzeu romské kultury. S pěstouny se dané
výstavy zúčastnily také děti. Společně se pěstounské
rodiny podívaly dále na výstavu v Muzeu romské kul-

ͧͧ

tury „Možná přijede na koze“, jejíž součástí byla výtvarná dílna pro děti. Předvánoční období bylo také
na závěr věnováno reflexi a zhodnocení uplynulé
spolupráce v neformálním prostředí kavárny Muzea
romské kultury.
Děti z pěstounských rodin se dále během roku zúčastnily společně s pěstouny několika školení zaměřených na témata vzdělávání a volnočasových aktivit.

„Chodím ráda na školení, že se dozvím něco nového a potkám se tam s lidmi. Když si nevím s něčím rady, bez obav
se na vás obrátím a vymyslíme spolu, co dál.“
Paní Marie, 28 let
pěstounka

KAMPANĚ
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V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci dvou kampaní na podporu kvalitního vzdělávání romských dětí společně
s neromskými dětmi.
Kampaň V jedné lavici

Kampaň Dža andre lačhi škola/Pojďte do dobré školy

Kampaň V jedné lavici je zaměřená na širokou veřejnost
a především neromské rodiče. Jejím cílem je upozornit
na nerovné šance romských dětí v přístupu ke vzdělávání a změnit postoj rodičů většinové společnosti ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí. Tato
kampaň probíhá především na sociálních sítích a formou
happeningů (například v rámci Dne dětí v Lužánkách,
1. září před Základní školou Staňkova či na Babylonfestu).
Rodiče mohou tuto kampaň podpořit foto peticí na facebookových stránkách V jedné lavici.

Kampaň Dža andre lačhi škola/Pojďte do dobré školy je
zaměřená na romské rodiče. Cílem této kampaně je aktivizace romských rodičů v otázkách kvalitního vzdělávání
pro jejich děti. Do této kampaně se v průběhu roku zapojilo 10 romských matek.

Obě kampaně vycházejí z našeho přesvědčení, že kvalitní nesegregované vzdělávání romských dětí a podpora jejich
rodin je důležité pro jejich budoucí úspěch a spokojenost v životě. Obě kampaně tvoří nedílnou součást aktivit poskytujících širší podporu našim klientům, kteří se rozhodli pro nejlepší možné vzdělávání svých dětí. Více o kampaních
a jejich výstupech naleznete v kapitole Pro Společnost.

PŘIPOJTE SE K NÁM FACEBOOK.COM/VJEDNELAVICI

V roce 2015 se v IQ Roma servis v rámci kampaně
Dža andre lačhi škola (Pojďte do dobré školy) zformovala skupina osmi romských matek, které se
chtějí intenzivněji zabývat tématem inkluzivního
vzdělávání. Tato skupina chce prosazovat zájmy romských rodičů v oblasti vzdělávání na lokální politické
úrovni, zejména co se týče existence a kvality segregovaných (převážně romských) škol. Matky, které se
pravidelně schází, chtějí pro své děti kvalitní vzdělání v běžných nesegregovaných školách. Kampaň
zároveň míří i na ostatní romské rodiče, které chce
povzbudit k aktivnějšímu přístupu k otázkám vzdělávání romských dětí. Skupina se schází pravidelně
každý týden. V červnu 2015 jsme společně strávili
pracovně‑odpočinkový víkend v rekreačním středisku Prudká, kde matky společně vytvořily tuto vizi.
I v roce 2016 skupina pokračuje ve svých aktivitách –
pomáháme rodičům při zápisech do mateřských
a základních škol, připravujeme se na jednání s politiky či médii. Každý rodič či příznivce inkluzivního
vzdělávání je ve skupině vítán (kontakt: Dana Kroková, 739 037 365)

031
Poděkování

Za program Pro Rodiny děkujeme za spolupráci:

>> Maminkám zapojeným do kampaně Dža andre lačhi škola
>> Oddělení sociálně právní ochrany dětí MČ Brno–střed, Brno–Židenice, Brno–
Královo Pole, Brno‑Žabovřesky a Brno‑Řečkovice, dále a v neposlední řadě
pracovnicím oddělení SPOD Bučovice, Rosice a Vyškov
>> Kurátorce pro děti a mládež Bučovice, paní Bc. Jarmile Valachové
>> Organizaci Home Start a Mgr. et Bc. Lence Ráčkové
>> vedení i učitelům ze ZŠ Zastávka u Brna, především paní Mgr. Fabiánkové
>> Bc. Miladě Pazderové – ředitelce MŠ Sochorova, Vyškov
>> ZŠ na Vyhlídce a Nádražní 5 ve Vyškově
>> Pedagogům ZŠ Bučovice 710, paní Mgr. Marii Kotrbové, paní Mgr. Lei Vykoukalové
a panu Mgr. Jaroslavu Draganovi
>> Řediteli ZŠ Bučovice 711, panu Mgr. Přemyslu Kašparovi

PRO
DOSPĚLÉ
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7 719 setkání s klienty

880 klientů a klientek

65 (34 %)
klientů si
našlo práci

27 klientů získalo
bydlení na soukromém trhu
(52 % mimo
soc. vyloučenou
lokalitu)

17 nově bydlí
v obecních bytech
(29 % mimo
lokalitu)

10
podnětů*
k řešení diskriminace

Řešená témata
33 % bydlení (hledání, udržení,
opravy)
20 % zadluženost (řešení dluhů komerčních i nekomerčních)
12 % zaměstnanost (hledání
práce, zvyšování kompetencí)

* formální podněty

14 % ostatní (péče o děti,
vzdělávání, komunitní rozvoj)
2 % diskriminace
4 % rodinné, mezilidské vztahy,
zdraví
11 % sociální zabezpečení

ORGANIZACE PROGRAMU PRO DOSPĚLÉ
V tomto programu se zaměřujeme na zlepšení a stabilizaci životní situace jednotlivců a jejich rodin. Věnujeme
se podpoře v oblastech bydlení a zaměstnanosti, dále pak prevenci a zmírňování zadluženosti, podpoře
komunity a boji proti diskriminaci.
Naše

služby mohou využít lidé starší

sociální situaci.

S

15

let, zejména

Romové a Romky, kteří

se nacházejí v nepříznivé

jejich aktivním zapojením pak společně hledáme informace, možná řešení a potřebnou

podporu ke zmírnění či vyřešení jejich situace.

Mezi

naše cíle patří také co nejširší zapojení obyvatel vyloučených lokalit do aktivního společenského

života. I z tohoto důvodu se snažíme co nejefektivněji spolupracovat s místními samosprávami a úřady, které
mají velký vliv na každodenní životy našich klientů.

Služby

probíhají formou terénní sociální práce, komunitní práce i poradenství a spolupráce na našich

pobočkách.

S

klienty se setkáváme v poradnách našich center v Brně,

Břeclavi a Vyškově. Terénní formu
služby poskytujeme vedle Brna také v Břeclavi, Bučovicích, Lanžhotě, Mikulově, Tišnově, Vyškově a Zastávce.
Program Pro Dospělé rozdělujeme na dvě centra:
>> Centrum poradenství a zaměstnanosti
>> Centrum komunitní a terénní sociální práce
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CENTRUM PORADENSTVÍ
A ZAMĚSTNANOSTI

CENTRUM KOMUNITNÍ
A TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Cílem našich poradenských služeb je nabídnout komplexní podporu aktivním klientům přicházejícím za odbornými pracovníky do našich poboček. V zázemí vybavených prostor nabízíme bezplatné sociální a právní
poradenství. Centrum poradenství a zaměstnanosti je
klientům k dispozici již 18 let.

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

Lidsky a důvěrně přistupujeme ke klientům, kteří u nás
hledají pomoc, a snažíme se je co nejvíce podpořit na
jejich cestě k důstojnému životu v rámci společnosti.
Bezplatné právní poradenství zajištěné právníkem jsme
zajistili také klientům v Břeclavi a Mikulově:
ͧͧ
ͧͧ

Každou první středu v měsíci na pobočce v Břeclavi
1x za 2 měsíce v Mikulově v prostorách městského
úřadu, který pracovníkům IQ Roma servisu poskytl
prostory a technické zázemí

V Centru komunitní a terénní sociální práce spolupracujeme s klienty, pro něž jsou běžné poradenské služby
obtížně dosažitelné. Chceme být co nejotevřenější pro
všechny, kteří chtějí aktivně řešit svou situaci, a co nejprofesionálněji jim pomoci v jejich snaze o zkvalitnění
života.
S klienty se potkáváme zpravidla v jejich domácnostech.
V odůvodněných případech poskytujeme doprovod při
jednání na úřadech.

TÉMATA PRÁCE

Zaměstnanost
187 klientů
si hledalo
zaměstnání
34 % klientům jsme
zprostředkovali zaměstnání (65
klientů na 67 pozicích)
Intenzivně jsme spolupracovali
se 14 zaměstnavateli (u 6 z nich
byla spolupráce nově navázána)

1 klient nastoupil do zaměstnání
u zaměstnavatele oceněného
značkou EFZ
5 dospělých klientů docházelo
pravidelně na kurzy AJ, jejichž
výuku zajišťoval dobrovolník
4 studenti SŠ si našli brigádu, 1
absolvoval stáž v naší organizaci

V roce 2015 bylo hledání zaměstnání druhou nejčastější zakázkou, se kterou za námi klienti přicházeli. Na
hledání práce a zvyšování kompetencí pro uplatnění se na trhu práce pracujeme jak terénní formou, tak
individuálním poradenstvím v poradnách. 65 klientům se podařilo zažít na trhu práce úspěch. V roce 2015
jsme zakázku hledání zaměstnání úspěšně ukončili u 34 % našich klientů.
Při hledání zaměstnání pracujeme s klienty jak individuální formou, tak formou skupinové výuky IT
dovedností a výuky anglického jazyka. Výuku kurzů zajišťují naši dobrovolníci. Rozvíjíme dovednosti
a schopnosti klientů. Posilováním kompetencí klientů pracujeme na zvýšení jejich úspěšnosti při hledání
zaměstnání.
S ohledem na úspěchy ohledně uplatnění se na trhu práce, roste zájem našich klientů o institut oddlužení.
Více o tomto tématu v kapitole Zadluženost.

Zvyšujeme šance na zaměstnání
Nabízíme:
>> podporu při vlastním psaní životopisů,
>> nácviky telefonické komunikace se zaměstnavatelem,
>> přípravy na pohovory,
>> skupinové kurzy IT a AJ kurzy,
>> klientům i zaměstnavatelům podporu ve využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (VPP, SÚPM).
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„Paní Agáta

si dlouhodobě hledala práci.

Má

nízkou kvalifikaci, a proto hledá uplatnění především v úklido-

vých profesích. Je šikovná a obětavá, práce je pro ni hodnota.

Pracovnice ji dlouhodobě podporuje – pomohla

s vytvořením životopisu, motivovala klientku, aby se v hledání nevzdávala, naučila její dceru, jak mamince pomoci

hledat práci na internetu. Když se paní Agáta zúčastnila výběrového řízení v technických službách, kde pracuje
její manžel, dávala si malé šance, ale o práci moc stála a to taky na výběrovém řízení řekla.

Rozhodnutí firmy
o tom, že ji přijme, se pro ni stalo závazkem – paní Agáta chce být v práci dobrá a chce, aby zaměstnavatel věděl,
že se na ni může spolehnout.“
Silvie Elsnerová,
JMK

vedoucí týmu služeb

036
Bydlení

115 klientů hledalo bydlení na
soukromém trhu s byty
>> 27 klientů získalo bydlení na
soukromém trhu (52 % mimo
soc. vyloučenou lokalitu)

17 nově bydlí v obecních bytech
(29 % mimo lokalitu)

Důstojné a stabilní bydlení považujeme za základní podmínku kvalitního života. Naše klienty podporujeme
ve snahách získat do nájmu jak obecní, tak soukromé byty. S částí klientů pracujeme na udržení stávajícího
bydlení nebo na zvýšení jeho kvality ve spolupráci s majiteli a správci. Klientům poskytujeme vedle
informací a doprovázení také právní poradenství.
V roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci s místními samosprávami ve všech lokalitách, kde poskytujeme
naše služby. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o bydlení v obecních bytech, a to jak v klasických obecních
bytech, tak v bytech sociálních. Klientům jsme tuto jejich potřebu pomáhali řešit skrze podávání žádostí
o obecní byty na vícero městských částech současně. Velkým tématem v této oblasti tedy bylo také
zpřístupnění bydlení v bytovém domě na Francouzské 42 v Brně, kde se nachází byty se sociální intervencí
pro rodiny nebo osoby s nestabilními bytovými podmínkami a nízkými příjmy.

V průběhu roku 2015 bylo možno podávat žádosti o přidělení těchto bytů a na přelomu let 2015/2016 probíhal výběr
nájemníků a do bytů se začaly stěhovat první rodiny.
Naši klienti se stále setkávají s řadou obtíží při získávání bydlení. Výraznou bariérou zůstává diskriminace Romů
při hledání bydlení na soukromém trhu. Vedle toho, že učíme klienty, jak se takovému jednání účinně bránit,
spolupracujeme také na postihování takového jednání například s veřejnou ochránkyní práv nebo s Českou obchodní
inspekcí (více v kapitole Diskriminace).
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Prevence ztráty bydlení
Nedílnou součástí naší práce v oblasti bydlení je rozvoj programu prevence ztráty bydlení.
Za klíčové při řešení situací spojených s bydlením považujeme nastavení komunikace, spolupráce pronajímatele, klienta
a podpůrné služby pro vyjasnění podmínek, za kterých si klienti mohou bydlení udržet. V  případech, kdy je taková dohoda
možná, jsme připraveni poskytnout našim klientům podporu v dosažení jejich cílů.
Koordinovanou

spoluprací pronajímatele a terénních pracovníků se daří snižovat jak míru zadluženosti našich klientů na

nájemném, tak počet případů, kdy dojde k podání žaloby na vyklizení bytu.

Tento model práce je realizován mimo Brno také v Břeclavi, Tišnově, Vyškově a Zastávce. V roce 2016 plánujeme realizovat

tento přístup také v Mikulově.

Příklad z praxe

Na

základě fungující komunikace a spolupráce

se

starostou

obce

se

podařilo

pracovat

s domácností na nastavení splácení dluhu s cílem umožnit klientům úspěšně žádat o prodloužení
nájemní smlouvy.
domluvených
sousedů.

Během spolupráce se objevily komplikace ve formě nepravidelného splácení
splátek, dále pak ubytování dalších osob v bytě a s tím spojených stížností

Díky včasné komunikaci se s domácností podařilo vyjednat nápravu situace. Pracovník vedle
práce s domácností poskytl také podporu příbuzným v hledání nového bydlení, a tak se rodině
podařilo velmi rychle vyřešit situaci, kdy byt obývalo nadměrné množství osob. Rodina
dostala šanci v podobě vystavení nájemní smlouvy na dobu určitou. Jeden z klientů začal
i díky intervenci pracovníka pracovat na místě zřízeném obcí, což umožnilo klientům rychleji
splácet dluh.
Miloslav Kavka,
zástupce ředitelky pro klientské programy

Sociální byt
V  roce 2015 se do modelového sociálního bytu nastěhovala již 8. rodina v bytové nouzi. Zabydlení proběhlo úspěšně.
Zkušenosti s 8 letým provozováním sociálního bytu a zejména s poskytováním sociální podpory bude nyní organizace zúročovat
v programu Rapid Re‑Housing ve městě Brně, při podpoře zabydlení 50 rodin s dětmi v bytové nouzi. I z tohoto důvodu jsme
se rozhodli ukončit provoz modelového sociálního bytu a dále se soustředit výhradně na poskytování co nejefektivnější
podpory domácnostem v bytovém fondu města

Brna

a prevenci ztráty bydlení.

Nájemní

smlouva k bytu bude přecházet na

rodinu, která byt v současnosti obývá, a budou tak podpořeny její celkové, dlouhodobé stabilní podmínky.

V
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prvním pololetí roku

s městem

Brnem

a

2016

Ostravskou

začneme ve spolupráci
univerzitou realizovat

projekt rychlého zabydlení rodin s dětmi

– Rapid

re

Rapid re‑housing

‑housing, zaměřený na testování modelu rychlého zabydlení u 50 rodin v bytové nouzi. Jedná se o první český
projekt založený na modelu „bydlení především“ (Housing first), u nějž bude IQ Roma servis hlavním poskytovatelem podpory zabydleným domácnostem. Součástí pilotního testování modelu je rovněž randomizovaná
kontrolní studie dopadů intervence, kterou bude realizovat Ostravská univerzita.

Zadluženost
V oblasti řešení zadluženosti našich klientů bylo opět stěžejním tématem oddlužení. V roce 2015 jsme
problematiku oddlužení řešili celkem s 66 našimi klienty. Mezi tyto klienty patří vyjma nových zájemců
o oddlužení i klienti, kteří již v oddlužení jsou, a objevila se potřeba řešit nově vzniklý problém v průběhu
schváleného insolvenční řízení.
Od roku 2012 máme 44 klientů, kterým jsme pomáhali zpracovávat návrh na povolení oddlužení,
v insolvenčním řízení. Proces oddlužení je dlouhodobý a trvá 5 let. V roce 2015 první klient své oddlužení
úspěšně splnil a 23. 12. 2015 byl osvobozen od zbytku svých dluhů. Dalších 7 klientů již překročilo minimální
zákonem stanovenou hranici uspokojení věřitelů, přičemž jejich oddlužení nadále probíhá. Ostatní klienti
čekají na schválení oddlužení nebo jejich oddlužení začíná.
Těm, kteří nesplňují zákonem stanovené podmínky pro schválení oddlužení, pomáháme efektivně řešit
jejich dluhy, stabilizovat jejich situaci a předcházet dalšímu zadlužování. Dopady naší práce vidíme i v tom,
že naši klienti si začínají hlídat spotřeby energií a vody.

Například někteří klienti v Břeclavské lokalitě Na Zahradách si po několika letech a naší motivací kvůli
vysokým nedoplatkům nechali namontovat vlastní vodoměry, aby měli přehled o své spotřebě.
Naši právníci také sledují připravované změny v legislativě. V roce 2015 byla stěžejním tématem v oblasti
zadluženosti novela insolvenčního zákona, která by měla výrazně regulovat subjekty poskytující služby
v oddlužení. Komerční oddlužovací společnosti by tak nemohly poskytovat své služby a neziskové
organizace zabývající se oddlužením by musely získat akreditaci ministerstva spravedlnosti. Na případnou
akreditaci se budeme připravovat v letošním roce.

Příklad z praxe

Klientka se společně se svým manželem pokoušela
o oddlužení s pomocí soukromé osoby poskytující

komerční služby v této oblasti. Jejich řízení však bylo zastaveno, a dluhy tak manželům kvůli
penále rostly dál. Klientka do poradny přišla s otázkou, zda se jejich dluhy vůbec dají řešit.

Zjistili

jsme, že původní návrh na oddlužení nedopadl dobře především z důvodu opomenutí

a neprofesionality původního zpracování, za které manželé naneštěstí zaplatili několik tisíc
korun.
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Po konzultacích s naší právničkou se manželé rozhodli oddlužení znovu zkusit. Přestože příprava
návrhu trvala bezmála čtyři měsíce, soud oddlužení manželům povolil. Na jednání u soudu bylo
oddlužení manželům schváleno formou plnění splátkového kalendáře a v současné době čekají
na písemné vyhotovení rozhodnutí.

Manžele nyní čeká dalších pět let, kdy budou své dluhy splácet v oddlužení. Toto období pro
klienty nebude jednoduché, ale věříme, že je vpřed vede vidina toho, že po pěti letech řádného
splácení budou osvobozeni od zbytku svých dluhů, pocítí konečně úlevu a budou moci začít
s čistým štítem – BEZ DLUHŮ.
Veronika Navrátilová,
právnička
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Diskriminace

10

podnětů

formálních
podnětů k řešení
diskriminace
našich klientů

I v roce 2015 jsme
pokračovali v aktivním boji
proti diskriminaci.

283

členů

283 nových členů
FB skupiny ARA
DISKRIMINACIJA!

12

aktivních
členů

12 aktivních
Romů
zapojujících se
do platformy
pro řešení
diskriminace
(testingy,
konference atd.)

Snažili jsme se napomoct řešení problému aktivizací a zmocňováním lidí
z komunity a jejich síťováním. Proto jsme vytvořili facebookovou skupinu
Ara Diskriminacija!, která sdružuje lidi, pro které jsou diskriminační praktiky
a rasismus v České společnosti velkým problémem a kteří proti němu chtějí
bojovat a šířit antirasistickou a antidiskriminační osvětu.

Dále jsme zorganizovali regionální setkání Romů z jižní Moravy na téma diskriminace. Společně jsme diskutovali
o současných problémech Romů, sdíleli své zkušenosti a zážitky z diskriminačního jednání. Klienti sepisovali prohlášení,
ve kterém pojmenovali své zkušenosti s diskriminací, a vyzvali i ostatní Romy k aktivnímu boji proti diskriminaci. Na
setkání byla přítomna i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a člen Rady vlády pro lidská práva, kteří vyjádřili
podporu Romům v jejich boji za rovné zacházení.
O diskriminaci jsme také diskutovali s klienty na besedách ve Vyškově a Břeclavi.

Co se povedlo v boji proti diskriminaci
Na základě podnětu našich klientů, že realitní kancelář diskriminuje Romy, jsme vykonali situační testing
této kanceláře. Podezření se potvrdilo, při telefonátu se realitní makléř zeptal: „Mám takovou osobní
otázku, jste Romové?“ Poté co slyšel kladnou odpověď, zájemci o byt sdělil, že majitel byt Romům nepronajme.
Tento rozhovor byl nahrán a na jeho základě udělila Česká obchodní inspekce této kanceláři pokutu ve výši
20.000 Kč. Podobné podezření se potvrdilo i vůči další realitní kanceláři, v této věci však Česká obchodní
inspekce doposud nerozhodla.
Rovněž se uskutečnilo první jednání v případu zubařky, která odmítla zaregistrovat a ošetřit klienta
IQ Roma servisu. „Tak jí říkám: ‚Jste doktorka, nebo nejste doktorka?‘ Řekla, že je doktorka, ale že nebere
dospělé, že bere jen děcka. A já říkám: ‚Prosím vás, kde jsou ty děcka? Tady vidím jenom samé dospělé lidi…‘
A v čekárně fakt nebylo ani jedno děcko!“ podivoval se vysvětlení lékařky pan P.
Pan P. začal situaci aktivně řešit s pracovníkem IQ Roma servisu. Domluvili se na situačním testingu.
(Pozn.: jedná se o metodu používanou za účelem zjišťování a prokazování diskriminačního jednání.) K zubařce
se na ošetření telefonicky objednala i manželka pana P. Na domluvenou schůzku se dostavila dle plánu.
Situace se však opakovala. Když se usadila do zubařského křesla, lékařka ji sdělila, že má plno a nemůže ji
zaregistrovat.
Zanedlouho poté se o registraci pokusil i neromský zaměstnanec IQRS. Tentokrát proběhlo všechno zcela
Potvrdilo se, že lékařka se dopouští nerovnoprávného jednání.
Nakonec tento případ skončil soudně schváleným smírem, přičemž klienti IQ Roma servis, které zubařka
odmítla ošetřit a zaregistrovat z důvodu toho, že jsou Romové, dostali odškodné ve výši 30.000 Kč.
bez problémů i na místě.

Dále

jsme reagovali na podněty našich klientů, kteří si stěžovali na to, že je nechtějí vpouštět do klubů

Brna. Proto jsme společně vykonali s lidmi ze skupiny Ara Diskriminacija! situační
České
obchodní inspekce, Romové opětovně nebyli vpuštěni a následně Česká obchodní inspekce zahájila proti
dotčeným klubům správní řízení.
a na diskotéky v centru

testing těchto klubů, při kterém se potvrdilo podezření. Testing byl následně zopakován s inspektory

Tyto příklady dokazují, že dlouhodobé úsilí při řešení diskriminace nakonec přináší své výsledky
a úspěchy. IQ Roma servis proto bude v boji proti diskriminaci pokračovat, bude aktivizovat, motivovat
a zmocňovat klienty, aby nemlčeli a bojovali proti diskriminaci i v roce 2016.
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Komunitní práce
Podpora komunitních aktivit a motivace k nim je pro nás v každé lokalitě, kde působíme, jednou z klíčových složek naší práce a zájmu. V roce 2015 jsme se podíleli na celé řadě komunitních aktivit - zásadní
pro nás bylo a je zapojení obyvatel komunity - snažíme se, aby naše role byla spíše podpůrná a rozvíjející:
>>
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Podporujeme aktivní klienty a spolupracující obyvatele obcí a měst, kde působíme, jejich nápady
pro změny ve svých lokalitách.
Pomáháme zlepšovat podmínky v jejich okolí.
Pomáháme najít partnery a zdroje pro společné řešení situace v jejich obcích.
Aktivizujeme Romy a Romky, podporujeme jejich hrdost a chuť a snahu věci zlepšovat a měnit.
Podporujeme dobrovolnictví klientů (Mezinárodní den Romů, komunitní, společenské a sportovní
akce, vedení kroužků pro děti, apod.).

>>
>>
>>
>>

V roce 2015 jsme se společně zapojili do akce Ukliďme
Česko - a to v Brně, Vyškově, Břeclavi a Lanžhotě. Ve

Komunitní aktivity v roce 2015

všech lokalitách jsme spolupracovali s dalšími místními
spolky a aktivními občany.

Duha, v Břeclavi DDM Duhovka, v Lanžhotě organizace
Vyškově firma Loras, s. r. o. Po úklidu jsme společně s klienty
zorganizovali odpoledne pro děti. V této iniciativě plánujeme pokračovat i v následujících letech.
Riverjump.eu

V Brně

to bylo hnutí

a místní skautské oddíly, ve

Brno
V Brně, v domě na ulici Bratislavská č. 62, projevili nájemníci zájem o zpříjemnění jejich dvora. Na základě
vybraných návrhů pak pracovník společně s obyvateli domu během dvou setkání vytvořil dvě velké lavice,
stůl, pískoviště a několik skulptur z pneumatik, které byly umístěny na dvůr. Rodiny prostor v zápětí využily
na společné setkání spojené s grilováním a promítáním filmu. V tomto domě by chtěli v podobných akcích
pokračovat i v příštím roce.
„V

roce

2015

ve spolupráci s

kterým se uklidil dvůr našeho

IQ Roma servisem jsme zrealizovali dvě dobrovolné komunitní akce, díky
domu v Bratislavské 62 a vyrobil se nábytek z palet a pneumatik, které

IQ Roma servis i tamní obyvatelé domu. Na komunitních akcích se podílelo několik rodin,
které dům obývají. Pomáhaly i děti, natíraly stoly, lavice, pneumatiky. Vše se neslo ve stylu „Mimoni“, aby
se nábytek co nejvíce líbil dětem. Vzniklo i menší pískoviště. Rodiny si donesly na dvůr spoustu her, které
dnes děti mohou na dvoře užívat. Dále děti mají k dispozici golfové hole, míčky, balony, dětský kulečník,
pingpongový stůl. Vše si obstarali samotní rodiče bydlící v tomto domě. Díky možnosti pobytu na dvorku
v teplých obdobích sílí komunitní život a rodiny se chtějí podílet na plánovaných iniciativách.“
pomohl zajistit

Ema Štěpařová,
obyvatelka domu

V srpnu se podařilo zorganizovat a uskutečnit první setkání romských žen, kterého se účastnilo deset žen
a patnáct dětí. Jednou z aktivit, která vzbudila zájem, byla možnost pravidelného společného cvičení. Cvičení
se konalo v prostorách IQ Roma servisu. Jedna z žen se poté rozhodla založit taneční kroužek, kde trénují
v rámci volnočasových aktivit s dětmi.
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Břeclav
V Břeclavi

se odehrálo hned několik dalších zásadních akcí. Jednou z nich byla hra s tématem finanční

Komu se nelení, tomu se zelení, organizovaná romskými dobrovolníky. Děti touto akcí ukončily
letní prázdniny a připraveně a s chutí vstoupily do nového školního roku.
gramotnosti

Důležitou byla i komunitní akce Všichni jsme lidé, hledejme cestu jeden ke druhému, uspořádaná u příležitosti
Evropského dne sousedů. Akci požehnal pastor Apoštolské církve Rudolf Vrba společně s vedoucí pobočky
Helenou Danielovou a pak začal tříhodinový program, který se nesl v duchu sblížení, navození atmosféry
družnosti se sousedy a zlepšování vztahů. Jedním z partnerů této akce byl Royal Rangers, který mimo jiné

poskytl pro konání akce zázemí.

Nechyběly

soutěže, malá výstava o historii

plynule přešla v besedu o potřebách a přáních lidí z komunity.
míru si dospělí i děti užívali s perníčky od
poděkování.

Příjemně

Romů

na

Moravě,

která pak

strávený čas i program šitý na

Penamu, které nám na akci společnost poskytla, za což jim patří

Ke konci roku jsme v Břeclavi vysadili strom jako symbol dobrých sousedských vztahů. Na výsadbě stromu se
podílela místní komunita, zástupci města Břeclav, Apoštolské církve a místní asistent prevence kriminality.
Také proběhla vernisáž fotografií Tomáše Škody Nežít ve stínu.
Pravidelně

pomáháme organizovat komunitní setkání v duchu úklidových brigád

v lokalitě.

Pomůcky na úklid veřejného prostranství nám poskytlo město Břeclav.

Na Valtické. Probíhají

každé tři měsíce a účastní se jich místní komunita, brigády jsou realizované pro podporu a zlepšení vztahů
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Vyškov
Uskutečnili jsme několik diskuzí s nájemníky domu na Albrechtově ulici - nakonec se rozhodlo, že důležitý
je úklid kolem domu, do něhož se zapojili někteří obyvatelé a všechny v domě bydlící děti. Skvělá akce, při
které jsme uklidili jehličí z borovic napadané za domem, pokračovala zabetonováním několika děr kolem
domu a pravidelnými úklidy prostor za domem. Místní hodnotí úspěšně jak úklid, tak společné opékání
špekáčků za domem a hry, které jsme s rodiči zorganizovali pro děti.
Rugby klub ve Vyškově je skvělou ukázkou inkluze - děti a trenéři jsou zde v přirozené partě, kterou rádi
podporujeme. Navázali jsme kontakt s místním klubem rugby, podporujeme komunikaci mezi vedením kurzu
a maminkami dětí, které klub navštěvují.
Ke konci roku došlo ve Vyškově k několika vynikajícím akcím, které si šikovní lidé z komunity - pan Janeček

s partnerkou, paní

Dagmar Demeterovu, zorganizovali buď s naší drobnou pomocí, nebo úplně sami. K těm
nejúspěšnějším patřila bezesporu Halloween párty, kde pro děti i jejich rodiče byl zorganizován bohatý
program včetně hororových divadelních a hudebních představení. Dále zorganizovali i Mikulášskou besídku
a místní Romský ples. Podobné aktivity mají v plánu i v roce 2016 a my se jich rádi zúčastníme.

Zastávka (u Brna)
V Zastávce (u Brna) si maminky zorganizovaly den pro děti - s naší minimální podporou připravily pro děti
zábavné odpoledne s občerstvením. Jedna z maminek, Michaela, říká: „Byla to super akce, děti si to užily
a bylo by fajn zopakovat to.“
Také v roce 2016 chceme komunitní aktivity dále podporovat. Chceme prohlubovat aktivní zapojení Romů
a Romek na svépomocných projektech a v dlouhodobé spolupráci místních komunit.
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Za Program Pro Dospělé děkujeme za spolupráci:
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Poděkování

>> RNDr. Petru Pospíšilovi – starostovi obce
Zastávka
>> Bc. Vítězslavě Vaverkové – vedoucí Sociálního odboru města Rosice
>> Mgr. Michalu Kudláčkovi - vedoucímu Odboru sociálních věcí města Tišnov
>> Kateřině Smetanové – Odbor správy majetku a komunálních služeb města Tišnov
>> Ing. Josefu Táborskému - Vedoucímu Odboru místního hospodářství, Vyškov
>> Evě Proškové - Sociální pracovnici města Vyškov
>> Karen Fialové - Vedoucí Oddělení hmotné nouze Vyškov
>> PhDr. Jiřímu Horákovi, Ph.D. - Místostarostovi města Bučovice
>> Mgr. Bc. Jitce Lábrové, DiS. - kurátorce města Bučovice
>> Mgr. Ivě Zouharové - Vedoucí Odboru sociálně právní ochrany dětí Vyškov
>> Rugby clubu Vyškov
>> Heleně Krištofové - referentce sociálního začleňování Odboru sociální péče MMB
>> Haně Ranglové – Správa nemovitostí městské části Brno‑střed
>> Mgr. Davidu Oplatkovi – zastupiteli městské části Brno‑střed
>> JUDr. Jitce Tesařová – předsedkyni správní rady Sociální nadační fond města Brna
a Jihomoravského kraje
>> Bc. Ottu Endlicherovi, DiS. – vedoucí projektu Francouzské 42, Centrum sociálních
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

služeb

Kanceláři Veřejné ochránkyně práv
MČ Nový Lískovec – Brno
Royal Rangers Břeclav
Apoštolské církvi Břeclav
Klubíku Břeclav, z.s.
Pracovníkům sociálního odboru Městského úřadu v Mikulově
Městu Břeclav za podporu při komunitních aktivitách

PRO
MLADÉ
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511 klientů a klientek

13 000 setkání s klienty
Řešená témata
2 % komunitní práce
2 % poradenství pro volbu povolání,
hledání zaměstnání
2 % ostatní (zdraví, mezilidské
vztahy, patologické jevy)
7 % osobnostní výchova a rozvojové
aktivity)

57 % kroužky, klubové aktivity,
řízené aktivity na pláccích
21 % přímé vzdělávání (doučování,
další výuka)
9 % poradenství při nástupu
a udržení ve vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ)

7 mentorů pro středoškolské
studenty
15 dlouhodobě spolupracujících
dobrovolníků na doučování pro
studenty programu Gendalos
21 dlouhodobých dobrovolníků
pro doučování a volnočasové
aktivity v celém JMK

345 dětí zapojených ve
volnočasových kroužcích
a nízkoprahových aktivitách

84 dětí pravidelně zapojených v doučování
39 dlouhodobě aktivních středoškoláků ve
šk. roce 2014/2015
>> z toho 24 v rámci programu Gendalos
>> 80 % klientů programu Gendalos
úspěšně ukončilo 1. ročník
a nastoupilo do druhého ročníku SŠ
(8 osob)
>> 98 % klientů programu Gendalos
ukončilo stávající ročník SŠ
a v září 2015 nastoupilo do dalšího
(7 osob)

6 úspěšných maturantů, 3 vyučení
1 absolventka vysoké školy
26 klientů podpořených ze stipendijního
fondu Gendalos, 47 čerpaných podpor

ORGANIZACE PROGRAMU PRO MLADÉ
Program

se zaměřuje na vzdělávací a kariérní úspěchy, osobnostní rozvoj a podporu potenciálu mladé

romské generace. Největší pozornost věnujeme kvalitnímu vzdělání s cílem podpořit mladé
na všech stupních vzdělávacího systému.
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Zároveň

Romy ve studiu

tuto nabídku doplňujeme také o rozvojové aktivity

neformálního vzdělávání a řadu volnočasových činností.

V  rámci

zajištění co nejkomplexnější podpory se

snažíme zapojovat do spolupráce také rodiče a školy klientů. Služby mohou využít sociálně znevýhodněné
děti a mládež, především

(u Brna).

Romové

ve věku

6

až

Program Pro Mladé rozdělujeme na dvě centra:
>> Centrum vzdělávání a profesních ambicí
>> Centrum prevence a rozvoje osobnosti

26

let v Brně,

Břeclavi, Vyškově, Bučovicích a Zastávce

CENTRUM PREVENCE
A ROZVOJE OSOBNOSTI
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Nabízíme především kreativní a rozvojový formát volnočasových a preventivních aktivit, dále také vzdělávací aktivity v rámci doučovacích skupin.

Osobnostní rozvoj a prevence
>>
>>
>>
>>

Dívčí kroužek (pravidelné setkávání nejen k péči o vzhled, ale i k péči o vztahy)
Finanční gramotnost (prázdninová simulační hra „Komu se nelení, tomu se zelení“, desková hra „Love“)
Zdraví (první pomoc, sexualita)
Prevence, agrese, záškoláctví (workshopy, besedy, tematické hry)

050

Vzdělávací aktivity a poradenství
>>
>>
>>
>>

pravidelné doučovací skupinky pro žáky základních škol pondělí až čtvrtek

14.00–16.30

podpora při přestupech a řešení školních záležitostí
podpora při volbě střední školy
brigády a hledání zaměstnání

Pravidelné volnočasové a mimořádné aktivity
>>
>>
>>
>>
>>

hudebna (vedení mladých kapel i samostatných zpěváků či hráčů na hudební nástroj)

>>
>>

sportovní akce (turnaje ve fotbalu a ping pongu)

taneční a výtvarné dílny
multimediální kroužek a fotokroužek
karate, bruslení a fotbalový kroužek

výlety, výstavy, festivaly a soutěže (zoo, muzeum romské kultury, amari kereka, westernové městečko, vida, brněnská
přehrada, velvyslanectví usa)
tábory a víkendové akce

Komunitní aktivity
>>
>>

spolupráce na budování nahrávacího studia

Amaro records

zapojení klientů do rozvoje okolí svitavského nábřeží a do úklidových akcí ve vyškově a břeclavi

Plácky - Svitavské nábřeží, Brno
V období březen až říjen probíhají aktivity Centra prevence a rozvoje osobnosti také na tzv. „pláccích“, což
je hřiště na Svitavském nábřeží, které skýtá řadu možností využití prostoru. Jednak zde máme jedinečnou
příležitost kontaktovat nové klienty v jejich přirozeném prostředí, jednak zde můžeme realizovat různé
sportovní aktivity. Součástí hřiště je také zázemí organizace, kde můžeme lépe reagovat na individuální
potřeby klientů.
Od roku 2015 jsme si pronajali dvě přilehlé parcely, čímž se otevřela také možnost rozšiřovat pedagogickou
práci a vytvářet aktivity pro intenzivnější práci s komunitou. Plánujeme zkrášlení prostor včetně doplnění
o různé svépomocně vytvořené hrací prvky, lavičky a další nápady ze strany místních obyvatel.

Pobočka Břeclav a další obce Jihomoravského kraje
Činnost klubu Přístav v Břeclavi je rovněž orientována na podporu vzdělávání klientů (doučování, pomoc
s vypracováním úkolů, podpora při volbě střední školy a volbě povolání). Zároveň i zde mají klienti možnost
bohatého volnočasového vyžití ve formě kroužků, besed, účastí v soutěžích a na festivalech. V minulém
roce vyhráli naši klienti soutěž o PF (novoročenku) pro Amnesty International a soutěž Romano suno.
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Cirkusová skupina „Cigi Cigi Cirkus“ slaví úspěchy, v roce 2015 vystupovala na Mezinárodním dni Romů (8. 4.),
cirkusovém festivalu Fresh Manéž (13. 6.), Romském stanu v Praze (18. 9.) či Romském bašavelu (5. 12.). Novinkou je
pak kroužek angličtiny.
V Bučovicích vévodila přes léto hra „Komu se nelení, tomu se zelení“ a zdejší základní škola se zařadila k těm místům,
kde realizujeme multikulturní lekce. Velkou pozornost si získaly také lekce francouzštiny poskytované dobrovolnicí ve
Vyškově.
V ostatních obcích Jihomoravského kraje (Vyškov, Bučovice, 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 setkání v Brně a Břeclavi –
valentýnská, mikulášská, Den dětí, Mulačák (začátek
a konec prázdnin).
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Přehled mimořádných akcí 2015

Dále v Brně:
>> „Výprava do světa fantazie“ – 22. 5. – výlet do přírody v okolí Brna v rámci posilování čtenářských
dovedností.
>> Latino party – 30. 7. – komunitní akce s tanečními workshopy.
>> Pohlednice pro oběti z Vrbnice – 13. 8. – malování pohlednic ve spolupráci s Amnesty
International.
>> Tábor 24.–28. 8. – pobytová akce se zaměřením na osobnostní rozvoj – sebeprezentaci a práci
s médii.
>> Prázdninový pobyt v Prudké 29.–30. 10. – vyhodnocení prázdninové hry „Komu se nelení, tomu se
zelení“.
V Břeclavi:
>> Vystoupení a workshop Cink Cink Cirk - Praha, 17. 8. - workshop zaměřený na žonglování
a mikromagii.
>> Halloween párty - 11. 11.
>> 6. narozeniny klubu Přístav - 18. 11. - Odpoledne plné oslav, her, tance.

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
A PROFESNÍCH AMBICÍ
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Centrum vzdělávání a profesních ambicí realizuje služby zaměřené na vzdělávání a podporu profesní dráhy mladých
Romů, převážně pomocí vzdělávacího programu Gendalos. Podporujeme:
>>
>>
>>
>>
>>
>>

individuální spolupráci studenta s pracovníkem IQ
Roma servisu,
zapojování rodičů a pedagogů do spolupráce,
spolupráci s individuálními mentory v oblasti
doučování a osobnostního rozvoje,
skupinové doučování (anglický jazyk, německý
jazyk, příprava na přijímací řízení na SŠ, VŠ, příprava
na maturitu),
vzdělávací kurzy (kurz matematiky, klub anglické
konverzace, počítačový kurz ECDL),
rozvojové kurzy pro studenty vzdělávacího programu
Gendalos (kurz prezentačních a komunikačních
dovedností, kurzy finanční gramotnosti – PRACHY I.
a II.),

>>
>>
>>
>>

realizaci lekcí 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, zaplacení
jazykového či vzdělávacího kurzu, úhrada školného
nebo ubytování na internátu apod.).

V Brně a Břeclavi docházejí klienti nejčastěji 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. Při práci s rodinou
kontaktujeme rodiče dětí na další potřebné služby organizace, především v Programu Pro Dospělé.
V roce 2015 se nám podařilo více propojit studenty z obcí Jihomoravského kraje, studenti začali pravidelně navštěvovat vzdělávací akce a mohou se setkávat s přáteli z jiných obcí.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
GENDALOS

Vzdělávací program Gendalos podporuje romské žáky 8. a 9. tříd a studenty středních, vyšších odborných a vysokých
škol. Spolupráce se primárně zaměřuje na podporu studijních úspěchů mladé romské generace s přesahem na možnosti kvalitního uplatnění na trhu práce. Základem programu je úzká spolupráce mezi studentem a pracovníkem IQ
Roma servisu. Do spolupráce zapojujeme také rodiče a pedagogy ze školy, kterou student navštěvuje, a v případě
zájmu studenta také individuálního dobrovolníka v rámci mentorského programu. Student se může společně s mentorem doučovat, trávit volný čas nebo rozvíjet své dovednosti a zájmy.
Program Gendalos v roce 2015 již naplno fungoval nejen v Brně, ale také v Břeclavi a dalších obcích Jihomoravského
kraje (Bučovice, Vyškov a Zastávka (u Brna)). Celkově se do vzdělávacího programu Gendalos zapojilo 41 studentů (24
z nich aktivně spolupracovalo až do konce šk. roku 2014/2015). Dalších 15 studentů středních škol spolupracovalo
s pedagogy IQ Roma servisu na svých vzdělávacích cílech, s vidinou možného budoucího zapojení do vzdělávacího
programu Gendalos.

3 fáze programu:

Gendalos na zkoušku

kandidát Gendalos

Gendalos club

Vzdělávací program Gendalos je
rozdělen na 3 fáze, které nesou pro
studenty různé možnosti spolupráce
a podpory. Do 1. fáze neboli „Gendalos na zkoušku“ vstupuje student
v začátcích spolupráce. Pracovník
IQRS společně se studentem najde
společný cíl související se vzděláním
(např. zlepšení známky z matematiky, zvládnutí závěrečných zkoušek na
škole, připravit se na přijímací řízení
na střední školu apod.), na jehož naplnění poté pracují. Do spolupráce
se již může zapojit rodič, případně
škola studenta. Často je však v 1. fázi
spolupráce výhradně mezi studentem a pracovníkem a trvá přibližně
1–3 měsíce.

Pokud má student zájem o spolupráci a chuť se i nadále rozvíjet, může
přejít do 2. fáze, neboli se z něj stane
„kandidát Gendalos“. Student může
využít rozšířenější nabídku služeb,
jako je dlouhodobé intenzivní doučování a speciální kurzy, pravidelné
setkávání 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:
>>
>>
>>
>>
>>

stipendijního fondu

být studentem střední, vyšší
odborné nebo vysoké školy,
mít 1 z chování na vysvědčení,
na vysvědčení nemít žádnou 5
či N,
absence do 25 % za pololetí (což
činí přibližně 120 omluvených
hodin za pololetí),
žádné neomluvené hodiny.

Gendalos

Vstupem do „Gendalos clubu“ získávají studenti kartičku „Gendalosáka“, díky které je mu umožněno využívat různé
formy podpory přímo v centru IQ Roma servisu. Student u nás může 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 školní obědy,
příspěvek na zkoušky k získání certifikátů (např. certifikát základní počítačové gramotnosti ECDL apod.)
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Jak spolupracujeme se studenty?
Individuální spolupráce mezi studentem a pracovníkem IQ Roma servisu
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Základem spolupráce je vztah mezi pracovníkem IQRS a studentem. Právě mezi nimi dochází ke stanovování a vyjasňování cílů spolupráce. Student a pracovník společně objevují oblasti, které by bylo potřeba
u studenta rozvíjet, a dle potřeby zapojují do spolupráce na stanoveném cíli další strany (rodiče, pedagogy
nebo mentora).

Komplexní spolupráce mezi studentem, rodiči a školou

spolupráce
s rodiči u 27
studentů

Zapojení rodičů a pracovníků školy do spolupráce je důležitou součástí podpory studenta v dosažení jeho
cíle. Pracovník IQRS je odpovědný za předávání informací spolupracujícím stranám a vyjednává s nimi
konkrétní podobu zapojení do naplňování cíle studenta. Ve školním roce 2014/2015 jsme spolupracovali
s rodiči 27 studentů vzdělávacího programu Gendalos. Vážíme si rodičů a jejich podpory, kterou studentům poskytují!

Spolupráce se školami
u 14 studentů jsme
spolupracovali s jejich
školou

Škola je jedním ze zásadních partnerů pro spolupráci se studentem. Pracujeme na tom, abychom byli
pro školy důvěryhodným partnerem, abychom mohli společně podporovat motivované romské studenty.

Ve školním roce 2014/2015 jsme úzce spolupracovali s odpovědnými pracovníky středních škol u 14 studentů vzdělávacího programu Gendalos.

Poděkování
Děkujeme

za vaši angažovanost v podpoře vzdělávacích úspěchů mladé romské generace, vaší spolupráce se

velmi vážíme!

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

V tuhle chvíli smluvně spolupracujeme se sedmi školami:

Střední školou Brno, Charbulova, příspěvková organizace
SOŠ MORAVA, o. p. s.,
SOŠ zdravotnická a manažerská Břeclav, s. r. o.
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21,
ZŠ a MŠ Brno, 28. října 22, p. o.
ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37,
ZŠ Břeclav, Slovácká.

Rozvoj mentorského programu

057

7
mentorů
Základem mentoringu je budování vztahu mezi studentem a mentorem, který vzniká na základě pravidelných setkávání za účelem spolupráce na konkrétním cíli (např. zlepšení známky z anglického jazyka, příprava na přijímací řízení,
aktivní trávení volného času, rozvoj komunikačních dovedností apod.). Ve školním roce 2014/2015 jsme spolupracovali s 7 mentory. V minulém roce jsme také pět mentorských dvojic finančně podpořili, aby mohly společně podniknout výlety či jiné aktivity, které pomohou prohloubit jejich vztah. Studenti měli možnost jet na den otevřených dveří
na Karlovu univerzitu, navštívit operu, jít na koncert nebo do kina.

„K. obohatila můj život o nové názory a postoje. Naše spolupráce probíhá v rámci osobních
setkání, ale i telefonátů, případně na facebooku. Z reakcí K. si troufám tvrdit, že z našeho
kontaktu těží maximum a je vděčná za každou podporu, společnou chvíli, či jen telefonát,
což je jednak velká odměna a motivace pro mě osobně a jen to dokazuje užitečnost celého
programu.“

Mentorka

„Program Gendalos mi pomohl k tomu, abych si mohla jít za svými cíli (pracovat s dětmi),
pomáhá mi ve finanční oblasti a pomáhá mi i s mými nedostatky, např. když potřebuji doučování,
je tu prostě vždy pro mě. Změnil moji motivaci k životu i k sobě. Aby ze mě mohlo jednou něco
být, abych se držela svého cíle. Posunuji se pomalu, ale jistě. A s mým přístupem a motivací to
určitě dotáhnu ještě dál.“
Vanessa, klientka 16 let

Doučování v IQ Roma servisu

21

doučovaných
studentů

Doučování je jedna z nejčastějších potřeb, se kterou nás studenti navštěvují. Jelikož máme studenty velmi různorodých škol, oborů a ročníků, rozhodli jsme se v roce 2015 věnovat studentům více individuálně. Ze skupinového doučování jsme zachovali doučování z německého jazyka a kurz matematiky, což je dlouhodobě nejžádanější předmět.
Celkem 21 studentů využilo v roce 2015 nabídku doučování.

Profesní poradenství pro studenty 9. ročníků základních škol

16
setkání
Podporujeme žáky 9. tříd ve vhodném výběru střední školy nejen individuálně, ale také pomocí lekcí profesní orientace, které realizujeme na vybraných základních školách v Brně. Proběhlo již 16 setkání a další 3 nás čekají v roce 2016.
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Kurz prezentačních a komunikačních dovedností
Do
kurzu se
zapojilo celkově
13 studentů.

V roce 2015 jsme poprvé uspořádali kurz prezentačních a komunikačních dovedností, který se zaměřoval na rozvoj
jemných dovedností u studentů a zároveň podporoval mediální dovednosti a jejich praktické využití. Do kurzu se
zapojilo celkově 13 studentů.

Zapojování studentů do přípravy a realizace aktivit IQ Roma servisu
11 studentů se v minulém roce
zapojilo do příprav Vánoční
benefice
3 studenti prezentovali Gendalos
na veletrhu středních škol, 1
student a mentor se zapojili na
konferenci „Společně pro úspěch
Romů“ a 2 studenti prezentovali
program na plese Strany zelených

5 klientů se zapojilo do vzniku
kampaně Gendalos v Břeclavi
3 klienti zorganizovali komunitní
akci
1 klient se stal dobrovolníkem
a vedl posilovnu

Studenty se snažíme rozvíjet také jejich zapojováním do příprav a realizace aktivit IQ Roma servisu. 11 studentů se
v minulém roce zapojilo do příprav a organizace benefičního večera na podporu vzdělávacího programu Gendalos.
6 studentů prezentovalo program Gendalos na veletrhu středních škol, na konferenci „Společně pro úspěch Romů“
a plese Strany zelených. Jeden klient se stal dobrovolníkem a vedl posilovnu pro další děti. 5 klientů se zapojilo do
vzniku kampaně Gendalos a 3 klienti zorganizovali komunitní akci v Břeclavi „přijímací řízení“.
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Pravidelná tematická setkávání Gendalos

6
setkání
Gendalos studenti z celého Jihomoravského kraje jsou pravidelně každé dva měsíce zváni na setkání Gendalos, které
slouží primárně k vzájemnému seznámení a motivaci. Studenti zde sdílejí své zážitky a zkušenosti. Pro žáky základních
škol fungují starší studenti jako vzor a příklad. Setkání jsou vždy tematicky zaměřena a reagují na aktuální situace
a problémy studentů. V roce 2015 proběhlo 6 setkání.

Mimořádné akce
28. 2. 2015 – ples Strany zelených, jehož výtěžek byl určen na přímou podporu studentů vzdělávacího programu
Gendalos
23. 7. 2015 – workshop proti diskriminaci a násilí z nenávisti
5.–7. 8. 2015 – příměstský tábor (zámek Buchlovice a KovoZoo, Lednice, aquapark a přespání v IQRS)
8. 12. 2015 – vyhlášení cen Eduína 2015
29. 1. 2016 – výlet do Prahy na Anglo‑americkou vysokou školu a na výstavu HateFree v Centru současného umění
DOX

Stipendijní fond při programu Gendalos
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26 podpořených studentů a studentek

47 indivifuálních podpor

Komise stipendijního fondu Gendalos podpořila ve školním roce 2014/2015 adresnou podporu 26 studentů, kteří celkově dostali 47 individuálních podpor! Nejčastější žádosti se týkaly podpory formou předplatného jízdného na MHD a nákupu školních pomůcek.

„Absolvuji už půl roku kurz anglického jazyka, který mi zaplatil stipendijní fond Gendalos.
Hodně mi to pomáhá, jelikož se chci dál vzdělávat v oboru zdravotní asistent, kde bude
součástí učiva také angličtina. Na základní škole jsme měli jenom úplné základy, angličtinu
jsem měla až od 6. třídy. Na kurz chodím každou středu v 5 hodin, ve skupince jsme jen dva.
Hodně mě to baví, např. hraní her v angličtině. Lektorka je velmi příjemná a dokáže dobře
vysvětlovat. V kurzu bych chtěla určitě pokračovat i nadále.“
Zuzana, 15 let

Podpora programu Gendalos v roce 2015
Stipendijní program Gendalos finančně podpořily společnosti GE Money Bank (od 1.5.2016 MONETA
Money Bank, a. s), Nadační fond Albert, Nadace VIA a další projekty podpořili realizaci aktivit pro studenty (v kapitole Projekty)

Velmi důležitá je pro nás také podpora individuálních dárců, kteří zaslali finanční 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!
Eva Klepáčková
Oldřich Krpec
Veronika Lapšanská
Odřej Liška
Petr Máčal
Andrea Macháčová
Jan Milota
Petr Olšák

Tomáš Adamík
Martin Drnka
Zuzana Durajová
Martin Freund
Ivana Hamadová
Nikola Janíková
Michal Kandel
Katarína Klamková,

Šárka Pólová
Štěpán Ripka
Molly seelby
Strana Zelených
Jitka Venhudová
Jan Žúrka

Pro tento program se nám v roce 2015 podařilo získat 166 855 Kč.
Stipendijní

program

Gendalos

podporuje studenty také poskytnutím notebooku nebo studijních pomůcek,

které studentům pomůžou v jejich cestě za vzděláním.

Tradičně proběhla také Vánoční benefice, a to 9. 12 za podpory Nadace Via Pomáhej, na které se podíleli
sami studenti programu Gendalos. Večírek začal hudební dílnou pod taktovkou Gejzy Horvátha: kytary, vánoční koledy i vystoupení samotného pana Gejzy. Pak přišla na řadu originální dražba. Dražily se převážně
umělecké předměty (obraz věnoval například malíř Pavel Matyska, knížky Vendula Chálanková, voucher
Hana Němečková…). Nechyběly zajímavé vouchery, například na lekci swingu, kurz pečení či fotografické
služby v brněnském ateliéru Divý tvor. Později se večer pozvolna prolnul do energického vystoupení kapely
Čohanas.

Na benefiční akci se sešlo mnoho příznivců a podporovatelů IQ Roma servisu
a programu Gendalos. Podařilo se vybrat 54 228 Kč.
Vybrané peníze budou použity na přímou podporu studentů, na nákup pomůcek, jízdného či vzdělávacích kurzů.
Všem, kteří darovali ceny do dražby a podíleli se na přípravě a realizaci benefice, srdečně děkujeme!
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„Vánoční benefice v Íkvéčku je akce, které se vždycky ráda zúčastním. Tím nemyslím účinkování
přímo během benefice, ale celé uspořádání akce a to, kdo konkrétně bude moct vystupovat,
jaká bude výzdoba a jak bude vlastně celá akce probíhat. To všechno jsme měli na starosti my,
gendalosáci, a další pedagogičtí pracovníci a naši klíčoví kamarádi. Vymýšlení celé takové akce
trvá pár měsíců před beneficí, ale ta práce stojí za to. Minulý rok jsem byla na pozici hostesky
a vítačky hostů. Tyhle pozice mě bavily a osobně víc zkušeností mi dala práce vítače hostů,
kde jsem mohla uplatnit své komunikační dovednosti. Tenhle rok jsem byla organizátorkou
hostesek. Měla jsem větší rozhled nad celou akcí. Kdybych měla něco změnit v programu,
tak bych zvýšila počet vystupujících a vymyslela bych nějaký jiný zábavní program, který by
pobavil hosty. Největší zážitek pro mě byl, když na pódiu moderátoři zvolali moje jméno a já
vystoupila hrdě před lidmi jako student programu Gendalos.“
Marie, 17let
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Děkujeme všem za podporu, díky které můžeme usnadnit vzdělávací cestu mladých Romů!
podpořte je i vy!

Poděkování

Za program Pro Mladé děkujeme za spolupráci:

>> PhDr. Jiřině Kolčavové – školní psycholožce ze Střední školy Brno, Charbulova,
>> Mgr. Daně Vérostové - ředitelce Střední odborné školy Morava, o. p. s.,
>> Ing. Olze Hölzlové – zástupkyni ředitelky SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví
Brno,
>> RNDr. Janě Markové - ředitelka Střední školy potravinářská, obchodu a služeb Brno,
>> jejímu zástupci PhDr. Pavlu Mrázkovi,
>> Mgr. Aleně Mrhačové – výchovné poradkyni ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37,
>> Mgr. Lence Nazarčukové – výchovné poradkyni ze ZŠ 28. října 22, Brno,
>> Mgr. Daniele Šamánkové – výchovné poradkyni ze ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21,
>> Bc. Petře Banďouchové – koordinátorce projektu doučování z Muzea romské kultury,
>> Martině Pilátové – referentce předprodeje jízdních dokladů Dopravního podniku
města Brna,
>> Mgr. Janu Tesaříkovi – ředitel DDM Bučovice,
>> Mgr. Marii Kotrbové, Mgr. Lei Vykoukalové, Mgr. Jaroslavovi Draganovi –
pedagogové ZŠ Bučovice 710,
>> Mgr. Přemyslu Kašparovi - řediteli ZŠ Bučovice 711,
>> Mgr. Martině Malé a Bc. Simoně Něničkové - třídní učitelce a účetní SOU Kyjov,
příspěvkové organizace,
>> Mgr. Jitce Šaierové - ZŠ a MŠ Břeclav, kpt. Nálepky 7,
>> PaedDr. Igoru Hulejovi - ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1,
>> Mgr. Yvetě Polanské - ZŠ Břeclav, Komenského 2,
>> Mgr. Iva Jobánková - ZŠ Břeclav, Slovácká 40.
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PRO
SPOLEČNOST
Udělená Cena Roma 2 noví Ethnic Friendly 3 veřejné výstavy foto- 12 veřejných umělecSpirit a značka Spolehzaměstnavatelé
grafií „Nežít ve stínu“ kých vystoupení a 1 vilivá veřejně prospěšná (z celkového počtu 65
deoklip Amaro records
organizace
držitelů certifikátu)

MDR
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5 odborných stáží pro
1 číslo komunitního
zaměstnance dalších časopisu Romana VIP
neziskových organizací

Týden romské hrdosti
v Brně

Podpora soukromých
dárců v hodnotě
366 975 Kč

9 facilitací případových Aktivní účast a připo- 10 dlouhodobě neza- 26 realizovaných prokonferencí
mínkování ve více než
městnaných získalo
jektů
20 pracovních skupi- v IQRS pracovní příležinách, výzkumech
tost na podporovaných
místech

Téměř 100 dobrovolníků věnovalo cca
1 400 hodin své práce

Akademie Diversitas
proškolila 46 profesionálů v 5 různých
kurzech

ORGANIZACE PROGRAMU PRO SPOLEČNOST
Aktivity Programu Pro Společnost jsou nedílnou součástí služeb organizace. Podporují vizi a naplňují
poslání IQ Roma servisu prostřednictvím koncepční práce, strategického vlivu, oslovení veřejnosti a šíření
know‑how. Naše aktivity v nepřímé práci mají celospolečenský a celorepublikový dopad. Řada z nich, jako
například kampaně či výměna zkušeností, se odehrává i na mezinárodní úrovni.
Organizace programu:
>> Akademie Diversitas – vzdělávání a stáže pro pracovníky sociálních služeb, institucí a odbornou
veřejnost, výdělečná činnost na principech sociálního podnikání.
>> koncept Ethnic Friendly – ocenění pro zaměstnavatele, kteří naplňují zásady rovného zacházení
s etnicky rozdílným obyvatelstvem, aktivní spolupráce se službami zaměstnanosti.
>> Místní i mezinárodní spolupráce, díky které prosazujeme systémové změny, metodický rozvoj a ovlivňujeme
důležité oblasti života našich klientů.
>> Občanská osvěta pro romskou i neromskou komunitu, akce pro veřejnost.
>> Kampaně cílené na veřejnost a Romy & PR aktivity.
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AKADEMIE
DIVERSITAS

066

IQ Roma servis vytvořil po letech zkušeností a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce sociální firmu Diversitas, s. r. o.
(IČ: 293 76 271). Ta 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 2015 jsme proškolili 46 účastníků neziskových organizací nebo úřadů. Nabízeli jsme proškolení v akreditovaných dlouhodobě nabízených kurzech „Zatočíme s dluhy“ (rozsah 16 hodin), „Case management v práci s rodinou“
(rozsah 16 hodin), dále jsme realizovali nově akreditované kurzy „Jak zorganizovat případovou konferenci, aby byla
opravdu smysluplná?“ (rozsah 8 hodin), „Profesionální organizace a facilitace případových konferencí aneb Jak to
udělat, aby případová konference byla opravdu užitečná?“ (rozsah 16 hodin) a „Jak připravit a vést multikulturní
lekce“ (rozsah 16 hodin).

„Kurzem jsem byl popravdě nadšený. Ať už se jedná o zázemí, které jsem vám nepokrytě
záviděl, nebo o přístup lektorů. Pro vás bych se nestyděl pracovat i 20 hodin denně, a byl
bych právem pyšný.“
Účastník kurzu
Case management v práci s rodinou
„Jeden z nejlepších kurzů, mockrát děkuji.“
Účastnice kurzu
Jak připravit a vést multikulturní lekce
Realizovali jsme 5 stáží pro odborníky, a to v oblastech práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení, sociálního
bydlení nebo nastavení sociálně‑aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Naši pracovníci připravili 2 odborné workshopy se zaměřením na terénní sociální a komunitní práci na dvou vyšších
odborných školách a 1 multikulturní lekci na základní škole.

Dlouhodobě spolupracujeme zejména s obcemi a městskými částmi na organizaci a facilitaci případových konferencí,
v roce 2015 jsme facilitovali 9 případových konferencí.

„Kurz mi poskytl cenné podněty k praxi školního psychologa a jeho prostřednictvím jsem
získala povědomí o tomto nástroji jako možného řešení problémů žáků ve škole.“
Účastnice kurzu
Jak zorganizovat případovou konferenci
V roce 2016 plánujeme prohlubovat zkušenosti z organizace a facilitace případových konferencí a dále nabízet naše
služby v této oblasti s cílem budování širší sítě odborníků sociálních odborů, škol, neziskových organizací a dalších
subjektů, které budou tento nástroj využívat ve svojí práci.
V rámci vzdělávacích kurzů pilotně ověřujeme moduly pro pracovníky základních a středních škol na témata sociokulturního znevýhodnění, jinakosti, kritického myšlení a také bychom rádi otevřeli téma mediace a řešení konfliktních
situací a další témata, které vycházejí z dlouholetých zkušeností našich lektorů při práci s klienty a z podnětů absolventů našich kurzů.
Nově nabízíme také školení v tématu diskriminace a práce s obětmi diskriminace.

Aktuální nabídku sledujte na webu akademie‑diversitas.cz
Seznam aktuálních vzdělávacích kurzů
Název vzdělávacího kurzu
Case management v práci
s rodinou

Časová
dotace

16 hodin

Cílová skupina

Popis

sociální pracovníci,

Program je zaměřen především na metody koordinované spolupráce

pracovníci

využívané v oblasti péče o dítě a užší spolupráce mezi odborníky

v sociáních

sociálně právní ochrany dětí, školskými zařízeními, zařízeními pro děti

službách

Zatočíme s dluhy - jak řešit
dluhy ve vyloučených romských

Terénní sociální práce ve

do

2. 6. 2018

do

2. 6. 2018

vyžadující okamžitou pomoc a dalšími sociálními službami.

Kurz vás naučí, jak šetrně otevřít téma dluhů a jak začít pracovat

16 hodin

sociální pracovníci

lokalitách

vyloučených romských lokalitách

Platnost
akreditace

se zadluženým klientem. Po absolvování kurzu se budete orientovat
v procesu vymáhání pohledávek a v možnostech řešení v různých fázích
dluhu.

24 hodin

sociální pracovníci

Cílem kurzu je připravit začínající i pokročilé terénní sociální pracovníky
na práci s klienty, uchopení vlastní role i komunikaci s institucemi.
Dále se v kurzu zaměříme na vymezení a průběh terénní sociální práce,
plánování intervencí v lokalitě, metody a techniky práce s klienty,

22. 7. 2018

do

zakázky a postupy jejich řešení a specifika standardů kvality pro terénní
programy.
sociální pracovníci,
pracovníci

Jak zorganizovat případovou
konferenci, aby byla opravdu
smysluplná?

8 hodin

v sociálních

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s metodou

službách v oblasti

případových konferencí jako jednoho z nástrojů case managementu

sociální prevence,

v oblasti sociálně‑právní ochrany dětí. Program se zaměřuje zvláště na

sociálního
poradenství,
pracovníci

do

4. 2. 2019

do

4. 2. 2019

fáze „svolání“ a „organizace“ případové konference.

OSPOD

sociální pracovníci,
pracovníci
v sociálních

Profesionální organizace

službách v oblasti

a facilitace případových
konferencí aneb Jak to udělat,

16 hodin

aby případová konference byla
opravdu užitečná?

sociální prevence,
sociálního
poradenství,
pracovníci

OSPOD,

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s metodou
případových konferencí coby multidisciplinární spolupráce při řešení
případu ohroženého dítěte. Program se zaměřuje na fáze „organizace“
a „facilitace“ případové konference.

pracovníci
v manažerské, řídící
funkci

Jak připravit a vést multikulturní
lekce

sociální pracovníci,

16 hodin

pracovníci
v sociálních
službách

Evaluace a monitoring
v sociálních službách

Cíl vzdělávacího programu se zaměřuje na seznámení účastníků
s metodou tvorby a realizace multikulturních lekcí i na vlastní

do

12. 5. 2019

do

10. 1. 2018

sebereflexi postojů, které mohou ovlivňovat přípravu a realizaci aktivit.

V rámci tohoto vzdělávacího programu získají účastníci adekvátní
16 hodin

sociální pracovníci

teoretické znalosti z oblasti monitoringu a evaluace v sociální práci
a seznámí se s praktickými příklady nastavování a realizace evaluačních
procesů v prostředí neziskových organizací.
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Všechny kurzy mají akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Pro bližší informace či přihlášení kontaktujte koordinátorku Akademie Diversitas:
Mgr. Eva Klepáčková
eva.klepackova@iqrs.cz
mob.: +420 774 224 511
tel.: +420 543 213 310
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SPOLUPRÁCE
A KONCEPČNÍ PRÁCE

Dlouhodobě se ve své koncepční práci i praktické rovině snažíme o efektivní propojování s partnery na místní, národní i evropské úrovni. Naším cílem je vytvářet stabilní sítě pro podporu inkluzivní praxe a prosazování smysluplných
a potřebných systémových změn.
Díky členství v četných výborech a odborných pracovních skupinách máme možnost budovat konstruktivní spolupráci
mezi veřejnou správou, samosprávou a dalšími organizacemi a prosazovat funkční opatření pro sociální začleňování
na všech úrovních.

Národní úroveň
Platforma pro sociální bydlení
IQ Roma servis, jeden ze zakládajících členů Platformy pro sociální bydlení, byl i v roce 2015 jedním z nejaktivnějších členů této
sítě zaměřené na prosazení legislativy sociálního bydlení. Platforma v průběhu roku 2015 stabilizovala svoji členskou základnu
na zhruba 60 členech, z nichž polovinu tvoří organizace a polovinu individuální členové. V roce 2015 se Platforma zaměřovala
na podporu legislativního procesu přípravy Zákona o sociálním bydlení a byla vedoucí silou odporu proti nesystémové novelizaci
Zákona o pomoci v hmotné nouzi, jež znamenala významné ohrožení domácností využívajících služeb ubytoven. Její strategie a cíle se
rovněž výrazněji profilovaly na téma ukončování bezdomovectví, což je nyní považováno za základní cíl spolku. Významným milníkem
tohoto roku se stalo přijetí Koncepce sociálního bydlení (říjen 2015) a další závazek vlády předložit Zákon o sociálním bydlení
v létě roku 2016 do legislativního procesu.

Aliance proti dluhům
Již od roku 2011 se také aktivně zapojujeme do činnosti Aliance proti dluhům (APD). Podíleli jsme se na dalším připomínkování
nového zákona o úvěrech pro spotřebitele zpřísňující podmínky pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů, který byl v prosinci
2015 nakonec vládou schválen. Jako člen APD jsme byli také přizváni k účasti v pracovní skupině na téma zadluženost k návrhu
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020.

Rada vlády pro národnostní menšiny a Výbor pro spolupráci se samosprávami pod
Radou vlády pro záležitosti romské menšiny
Druhým rokem se naše zástupkyně Ivona Parčiová účastnila jednání Rady vlády pro národnostní menšiny a Výboru pro spolupráci
se samosprávami pod Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, který usiluje o implementaci vládní Strategie romské integrace
do roku 2020 na regionální a místní úrovni.
V rámci působení Rady vlády pro národnostní menšiny vznikla v roce 2015 Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání,
Na základě jednání se zástupci České televize
a Českého rozhlasu byl vytvořen návrh publicistického měsíčníku z prostředí národnostních menšin, který by se po schválení
programovou radou mohl začít vysílat v roce 2017.
jejímž cílem je zlepšit národnostně menšinové vysílání ve veřejnoprávních médiích.

Česká školní inspekce
V roce 2015 se vedoucí Centra vzdělávání a profesních ambicí stala tzv. přizvanou osobou při České školní inspekci, jako odbornice
na inkluzivní vzdělávání. V roce 2015 se zúčastnila dvou inspekčních činností v Ústeckém kraji a pravidelně navštěvovala zasedání
pracovní skupiny pro naplňování memoranda mezi Ministerstvem pro lidská práva a Českou školní inspekcí.
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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.

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
Strategie sociálního začleňování 2014–2020, neboť v souvislosti s tím bude Komise provádět pravidelné
sledování plnění a vyhodnocování účinnosti opatření uvedených v této Strategii.
i v souvislosti s přijetím

Za IQ Roma servis je členkou výboru i komise ředitelka Mgr. Katarína Klamková.
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Lokální úroveň
Komunitní plánování
Na

úrovni obcí se již od počátků aktivně zapojujeme do práce pracovních skupin při komunitních plánováních ve městech naší

působnosti. V roce

2015 probíhala setkávání těchto skupin konkrétně ve městech Brno a Břeclav.
2015 v práci s dospělými byla spolupráce místního partnerství na zvýšení zaměstnanosti ohrožených
skupin a konkrétní zaměstnání klientů díky spolupráci s místními zaměstnavateli.
V Brně jsme v roce 2015 svou aktivní účastí v pracovní skupině „Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením“ přispěli k vytvoření
nového komunitního plánu pro roky 2016 a 2017.

Ústředním

tématem v roce

Spolupráce s obcemi
Významná

Brnem v oblasti bydlení je realizována zejména dvěma projekty, jež budou
2016. Jedná se o projekt rychlého zabydlení rodin s dětmi – Rapid re‑housing, zaměřený na testování
modelu rychlého zabydlení u 50 rodin v bytové nouzi, a projekt prevence ztráty bydlení, cílený na podporu rodin ohrožených
ztrátou bydlení v městských bytech. Projekt rychlého zabydlení rodin s dětmi – Rapid re‑housing bude realizován městem Brnem
v partnerství s IQ Roma servis a Ostravskou univerzitou. Jedná se o první český projekt založený na modelu „bydlení především“
(Housing first), u nějž bude IQ Roma servis hlavním poskytovatelem podpory zabydleným domácnostem. Součástí pilotního
testování modelu je rovněž randomizovaná kontrolní studie dopadů intervence, kterou bude realizovat Ostravská univerzita.
a nadstandardní spolupráce s městem

zahájeny v průběhu roku

Projekt

prevence ztráty bydlení rozšiřuje již úspěšnou a ověřenou praxi z minulosti na všechny ohrožené domácnosti žijící

v bytech ve vlastnictví města
sítě podpůrných služeb.

Brna. Projekt se bude opírat o koordinovanou spolupráci dluhových poradců města Brna a široké

Koordinovaný
(KPSVL)

přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit

Rok 2015 byl na místní úrovni ve znamení plánování a realizace nového koordinovaného přístupu k řešení problematiky sociálně
vyloučených lokalit (KPSVL). V průběhu celého roku jsme se aktivně zapojovali do činnosti tematických pracovních skupin vzdělávání, sociální služby, bydlení a zaměstnanost. Jejich výstupem je nový Strategický plán sociálního začleňování města Brna
2016-2019.
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Pracovní skupina pro sociální oblast Regionální stálé konference JMK
Od

roku

2015

jsme na krajské úrovni členy pracovní skupiny pro sociální oblast

Regionální

stálé konference

JMK,

která je

platformou pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými
regionálními aktéry pro programové období

EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje.

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna
Vedoucí Centra poradenství a zaměstnanosti, Martina Horváthová, je od roku 2015 členkou Výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstva města Brna, který je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva města Brna. V roce 2015 se Výbor zabýval
zejména neinvestičními dotacemi spolkům národnostních menšin a etnik, úpravou pravidel a kritérií pro jejich poskytování, zároveň
ale také uspořádal sbírku spolků národnostních menšin a etnik pro Potravinovou banku.

Inkluze ve školství a metodické porady pro integraci romských komunit v obcích
JMK a s řediteli základních škol.
Naši

zástupci se 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.

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 2015 nás navštívilo mnoho zahraničních návštěv (spřátelených neziskových organizací, zástupců státní správy, evropských
institucí nebo studenti příbuzných oborů), kterým jsme prezentovali naši práci. V rámci spolupráce s Fakultou sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně jsme např. v mezinárodním výzkumném projektu Cityspyce předávali metodu poradenské práce
v oblasti zaměstnanosti bulharské organizaci HESED.

European Anti Poverty Network - EAPN
I v roce 2015 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 přímo ředitelka organizace. Na této půdě v rámci semináře o vzdělávání jsme také prezentovali náš
vzdělávací program Gendalos. Podrobnosti o těchto aktivitách můžete získat přímo na stránkách www.eapn.eu.

Roma MATRIX
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V březnu jsme úspěšně završili velký mezinárodní projekt „Roma MATRIX“, díky kterému jsme se propojili s dalšími 20 zahraničními
subjekty ve 12 členských zemích EU. Výstupem projektu byla mj. jiné celoevropská mediální kampaň bojující s negativními předsudky
a stereotypy vůči Romům (v ČR nesla kampaň název Mypracujeme.cz), výstava portrétů Romů, kteří jsou přirozenou součástí
české společnosti, nebo mentoringový program pro Romy, který jim pomáhal v orientaci a jednání s místními úřady.

OBČANSKÁ OSVĚTA
A AKCE PRO VEŘEJNOST
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Týden romské hrdosti 7. 4.–10. 4. 2015
Během oslav Týdne romské hrdosti proběhlo několik veřejných akcí zaměřených na podporu pozitivního obrazu
Romů, k podpoře hrdosti Romů na svoji historii, kulturu a své osobnosti. Akce byly připraveny ve spolupráci všech
proromských organizací v Brně.

Úterý 7. 4. 2015
vázání stužek na Strom Tolerance

Středa 8. 4. 2015
oslava Mezinárodního dne Romů

Vázání stužek na Strom Tolerance proběhlo ve veřejném parku Lužánky, kde jsme společně před několika
lety strom vysadili. Stužkování předcházelo vystoupení
Ing. Karla Holomka k historii a významu oslav Mezinárodního dne Romů, byla představena symbolika romské
vlajky, romský aktivista pronesl prohlášení, vystoupila
taneční skupina Merci s tradičními romskými tanci a zazněla romská hymna. Později bylo pro dětské návštěvníky
parku připraveno zábavné odpoledne formou aktivit spojených s výrobou tradičních romských symbolů.

Na hlavním brněnském náměstí, tj. náměstí Svobody,
proběhla oslava Mezinárodního dne Romů zaměřená
na prezentaci historie, kultury i tradic Romů široké veřejnosti i Romům samotným. Akce se osobně zúčastnil
brněnský primátor Ing. Petr Vokřál. Následovala hudební a taneční vystoupení doplněná přehlídkou tradičních
romských oděvů. Během oslav byly na náměstní Svobody také umístěny prezentační stánky s ochutnávkou
romských tradičních jídel, ukázkou romských tradičních
řemesel, romskou literaturou, workshopem romského
jazyka a výstavou fotografií „Romové, hrdá součást české
společnosti“.

Čtvrtek 9. 4. 2015
bezplatný vstup do světově unikátní stálé expozice Muzea romské kultury

Pátek 10. 4. 2015
živá knihovna v prostorech Knihovny Jiřího Mahena
v Brně

Stálá expozice Muzea romské kultury nazvaná Příběh
Romů prezentuje romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost a svým tématem i rozměrem je světovým unikátem.

Akce formou „živé knihovny“ byla zaměřena na prezentaci běžných i neobyčejných příběhů Romů z brněnského
prostředí. Součástí akce byla i otevřená diskuze mezi aktéry z „živé knihovny“ a hosty na téma současného dění
a situace Romů.

Do pořádání Týdne romské hrdosti se přímo zapojily brněnské organizace: Drom, Džas, Muzeum romské kultury,
IQ Roma servis, Ratolest, Společenství Romů na Moravě. Celkem se do příprav zapojilo 50 osob, přičemž 45 z nich
byli samotní Romové. Odhadujeme, že se oslav Mezinárodního dne Romů zúčastnilo přibližně 750 osob, z toho
bylo 350 osob z řad Neromů.
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Akce na podporu Amaro records
V rámci příprav nahrávacího studia a kulturní kavárny na Milady Horákové 22 (více o vzniku projektu v kapitole Novinky 2015) jsme společně s angažovanými Romy a hudebníky zrealizovali množství akcí, které oslovily širokou veřejnost a představily záměr komunitního prostoru nahrávacího studia, kde společný zájem v hudbě a umění pomáhá
překonávat předsudky.
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Komunitní workshop k designu interiéru
Jam sessions – hudební improvizační setkání hudebníků (Muzeum romské kultury, Tři ocásci, Týden města)
Hudební vystoupení v rámci Týdne romské hrdosti (oslavy Mezinárodního dne Romů)
Komunitní akce pro děti a mládež na zahájení a ukončení letních prázdnin, na besídkách atd.
Prezentace projektu na akcích Impact Hubu či Brněnského vývaru (crowdfoundingové akce pro získávání zdrojů
na projekt)
Hudební workshop pro zaměstnance IBM

ETHNIC FRIENDLY
ZAMĚSTNAVATEL

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.
Zavedená značka je spravována organizací IQ Roma servis, která je tvůrcem koncepce a zjišťuje dodržování Pravidel
pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.
Smyslem koncepce je podpora fungování zásad rovného zacházení a zintenzivnění tvorby nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce. Tato koncepce významnou měrou napomáhá k šíření povědomí o významu rovných
příležitostí a zároveň upozorňuje na nebezpečí předsudků vůči jiným etnikům, např. osobám romského původu.
Od vzniku značky Ethnic Friendly zaměstnavatel již bylo certifikováno 65 zaměstnavatelů.
V roce 2015 byla udělena značka těmto novým zaměstnavatelům, kteří jsou hrdými nositeli tohoto ocenění:

Anglo‑American University (AAU)
Nejstarší soukromá vysoká škola v České republice.
Byla založena v roce 1990, krátce po pádu komunismu,
jako Anglo‑American College (AAC) Jansenem Raichlem
a Dr. Vlastou Raichlovou. Jejich vizí bylo vytvořit vzdělávací instituci, která by spojila to nejlepší z amerických
a britských akademických principů se středoevropskými
tradicemi.

SAFA Czech Republic:
Personálně poradenská společnost poskytuje široké
portfolio služeb pro firemní klienty, od velkých korporací
po střední a malé společnosti.
http://www.safaczech.com/

http://www.aauni.edu/

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

076
Kampaň k diskriminaci
Kampaň Nemlč o diskriminaci byla zaměřena na podporu Romů k tomu, aby dokázali rozpoznat, co opravdu
diskriminace je a co není. V rámci této kampaně jsme vytvořili sadu tiskových materiálů, které obsahovaly nejenom
návod jak rozpoznat diskriminaci, ale také jak se proti ní bránit. Tyto tiskové materiály jsme šířili do různých měst
v České republice.

Brněnské setkání k diskriminaci Romů 26. a 27. 6. 2015
Koncem června loňského roku jsme uspořádali v Brně dvoudenní setkání k aktivnímu řešení diskriminace Romů.
28 účastníků, zejména Romů, se zabývalo podporou aktivního řešení diskriminace Romů a na závěr setkání vytvořili
prohlášení. Toto prohlášení převzal Ing. Karel Holomek, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, k předání
ostatním členům rady a k jeho následnému šíření mezi Romy.

PROHLÁŠENÍ K AKTIVNÍMU ŘEŠENÍ DISKRIIMINACE - ROMOVÉ – ROMŮM
Phrala the pheňa, Roma, My, Romové z Brna, Jihlavy, Břeclavi a Vyškova, píšeme Tobě, který jsi také zažil
diskriminaci nebo víš o někom, kdo ji zažil.
Připoj se k nám! Máš právo být sám sebou, diskriminace není samozřejmost. Nenech se ponižovat. Zachovej
si svoji lidskou důstojnost.

Týká se to i Tebe. Začni hned. Zachovej klid, buď trpělivý, jednej v klidu a s rozvahou, dočkáš se
spravedlnosti.
My stojíme za Tebou, pokusme se společně řešit tyto problémy, my se Tě zastaneme, pomůžeme i Tobě.
Připoj se i Ty za svou rodinu, vesnici, město!
Romale, snažte se, aby už vaše děti nemusely zažívat pocit bezpráví a křivdy. Udělejme společně něco pro jejich
lepší budoucnost.
Čhavale, vaši rodiče už nemají sílu a chuť řešit diskriminaci? Vy to ale nevzdávejte! Naučme se chránit svá
práva a práva svých blízkých. Nebuďme lhostejní k diskriminaci.
Zároveň cítíme naši odpovědnost zapojit se do života společnosti, v níž žijeme.
Vašo feder dživipen! Za lepší život!
My, kteří nejsme lhostejní.
Členové skupiny Ara Diskriminacija!
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Nežít ve stínu
Od 16. 2. 2015 IQ Roma servis ve spolupráci s brněnským tvůrčím fotografem Tomášem Škodou zahájili výstavu
fotografií „Nežít ve stínu“. Fotografie zachycují život a profese lidí, kteří nechtějí být vnímáni jako stín společnosti, ale
běžní lidé žijící v Jihomoravském kraji. Ta proběhla v brněnském Nákupním centru Královo Pole a Obchodním centru
Max.
Vladimír, Katka, Mirek a další lidé na fotografiích jsou běžní lidé, kteří zabezpečují svou rodinu, pečují o své bydlení
a chodí do práce. V pracovním kolektivu jsou přijímáni dobře, doma řeší obvyklé životní výzvy a ve svém okolí působí
jako běžní sousedé. Když ovšem vyjdou mimo okruh svých známých, sledují televizi, čtou komentáře na sociálních
sítích, zjišťují, že jejich barva kůže a příslušnost k romské etnicitě z nich dělá temný stín společnosti. Výstava
představuje část lidí, kteří se odvážili dát veřejně najevo, že nechtějí být vnímáni jako stín společnosti, a chtějí ukázat,
že i oni jsou plnohodnotnými členy společnosti.

V roce 2015 probíhaly dlouhodobé kampaně na podporu kvalitního a inkluzivního vzdělávání
pro romské děti – Dža andre lačhi škola (Jdi do dobré školy) a V jedné lavici. Více o těchto
kampaních v kapitole Pro Rodiny.

PROJEKTY
IQRS 2015
Finanční podporu IQ Roma servisu v roce 2015 poskytli tito donátoři:
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Tým IQRS děkuje všem velkým i drobným donátorům za důvěru a spolupráci!

CENTRUM KOMUNITNÍ A TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 5 130 546 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2 914 292 Kč,
57 %), Statutární město Brno (724 254 Kč, 14 %), Jihomoravský
kraj (1 179 000 Kč, 23 %), Město Vyškov (198 000 Kč, 4 %), Město Břeclav (60 000 Kč, 1 %), Město Tišnov (35 000 Kč,
1 %), Město Zastávka (20 000 Kč, > 1 %)
Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce kontinuálně realizujeme od roku 2007. Jeho prostřednictvím jsou zajištěny

Projekty s národní
a regionální podporou

finanční prostředky pro poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným klientům a klientkám ze sociálně vyloučených
romských komunit v Brně, Břeclavi, Vyškově, Tišnově, Bučovicích, Zastávce a dalších obcích Jihomoravského kraje. Projekt podpořil
527 klientů prostřednictvím 18 781 intervencí a kontaktů.

CENTRUM PORADENSTVÍ A ZAMĚSTNANOSTI
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 2 428 748 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2 328 748 Kč, 96 %), Statutární město Brno (100 000 Kč, 4 %)
Projekt zajišťuje poskytování služby odborného sociálního poradenství od své registrace v roce 2007. Poradna na Vranovské 45
v Brně je určena znevýhodněným klientům a klientkám ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně, čímž doplňuje
terénní programy o ambulantní služby. Projekt podpořil 389 klientů prostřednictvím 4000 intervencí a kontaktů.

CENTRUM MOTIVACE A STIMULACE
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 4 195 500 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2 597 500 Kč, 62 %), Jihomoravský kraj (692 000 Kč, 16 %), Statutární
město Brno (900 000 Kč, 21 %), městská část Brno‑sever (6 000 Kč, >1 %)
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 9 let. Nabízí širokou škálu vzdělávacích, volnočasových, preventivních
a osobnostně rozvojových aktivit pro děti a mládež ve věku 6–26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí ve městě Brně. Projekt
podpořil 449 klientů prostřednictvím 18 460 intervencí a kontaktů.

CENTRUM INTEGRAČNÍCH SLUŽEB
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 3 796 060 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2 088 060 Kč, 55 %), Statutární město Brno (654 000 Kč, 17 %),
Jihomoravský kraj (968 000 Kč, 26 %), Město Břeclav (10 000 Kč, > 1 %), Město Vyškov (56 000 Kč, 1 %), Město
Lanžhot (20 000 Kč, 1 %)
Centrum integračních služeb poskytuje poradenství a podporu rodinám s dětmi v oblasti péče o děti, jejich vzdělávání a rozvoj nebo
podporu rodinných vztahů. Tuto sociální službu máme registrovanou od roku 2011 pro Břeclav a návazně i pro Brno a další obce
v regionu. Projekt podpořil 605 klientů prostřednictvím 23 659 intervencí a kontaktů.

KOORDINOVANÁ SPOLUPRÁCE NA PODPORU RODINY
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 455 841 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (455 841 Kč, 48 %), EHP (491 542 Kč, 52 %)
Projekt se zaměřil na 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 cílem projektu bylo nastavit a propojit služby podpory
romských rodin tak, aby spolupráce všech zapojených stran vedla ke stabilizaci podmínek pro výchovu dítěte v jeho biologické rodině
a k nastavení bezpečného prostředí pro rozvoj a prosperitu dítěte (ve vzdělání, péči atd.).
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CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI
Období realizace: 1. 3. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 20 000 Kč
Zdroje: Jihomoravský kraj (100 %)
Aktivity projektu Centrum pro rodiče s dětmi jsou určeny rodičům s dětmi předškolního věku. Pracovníci centra, které je otevřeno
4 dny v týdnu, se v rámci projektu zaměřovali na rozvoj znalostí a dovedností dětí, aby bez problémů zvládly vstup do školního
prostředí, na zvyšování kompetencí rodičů v oblasti výchovy a péče o děti, podporu přirozeného rozvoje vztahu rodič - dítě a zajištění
inspirujícího zázemí pro všestranný rozvoj dítěte. Prostřednictvím realizace odborné konference (30. 11.–1. 12. 2015 Case
management v ČR) pro pracovníky NNO, pracovníky sociálních odborů obcí, kurátorů a OSPODů jsme se zaměřili na rozšiřování
znalostí a zkušeností a na nastavování nových modelů spolupráce s institucemi v oblasti podpory ohrožených rodin. Projekt tvořil
roční spolufinancování rozsáhlejšího projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 818 041,75 Kč
Zdroje: Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (100 %)
Projekt se zaměřoval na rozvoj komunitní práce v Brně, Břeclavi a Vyškově – tedy na podporu propojení rodin v rámci konkrétního
domu nebo širší lokality a rozvoje vzájemné spolupráce, která vede ke zlepšení životních podmínek v lokalitě. Záměrem projektu bylo
posilovat participaci komunity na změně svého prostředí a na rozvoji pozitivních vztahů směrem k širší komunitě obyvatel. V každé
lokalitě vznikl plán zapojení komunity. Do celkem 22 komunitních akcí a aktivit se zapojilo více než 280 osob.
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TÝDEN ROMSKÉ HRDOSTÍ - BRNO SLAVÍ MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 5. 2015
Výše rozpočtu: 105 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo kultury ČR (40 000 Kč, 38 %), Statutární město Brno (65 000 Kč, 62 %)
Tento projekt podpořil oslavy Týdne romské hrdosti a Mezinárodního dne Romů ve městě Brně. V průběhu celého týdne probíhaly
kulturní, osvětové a občanské akce zaměřené na pozitivní zviditelnění romské kultury a romské identity. Do příprav oslav se zapojilo
50 osob (z toho 45 Romů), účast na hlavním programu Mezinárodního dne Romů dosáhla dle odhadů 1000 účastníků.

GENDALOS – KROK K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 21 000 Kč
Zdroje: Jihomoravský kraj (100 %)
Projekt se zaměřoval na podporu vzdělávání romské mládeže. Cílem projektu bylo zvýšit počet Romů, kteří úspěšně absolvují střední
školu. Záměrem bylo zajištění kvalitního profesního poradenství a podpory v období přechodu mezi vzdělávacími cykly (přechod ze
základní školy na střední školu, případně přechod ze střední školy do dalšího stupně studia či do návazného profesního uplatnění),
zajištění podpory udržitelné motivace studentů a vybudování stabilní podpůrné sítě, zapojení relevantních partnerů do spolupráce
a budování vyrovnávacích opatření pro rozvoj dovedností a znalostí nezbytných pro dokončení studia a uplatnění na trhu práce.
Projekt tvořil roční spolufinancování rozsáhlejšího projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů.

JDEME NA TO CHYTŘE
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 50 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo vnitra ČR (100 %)
Cílem projektu byl nábor dobrovolníků a rozvoj dobrovolnické služby zaměřené na podporu dětí a mládeže ohrožené sociálním
vyloučením. Noví dobrovolníci se uplatnili především v oblasti vzdělávání, doučování v konkrétních klíčových předmětech studia, dále
asistence při aktivitách nízkoprahového klubu pro děti a mládež, při venkovních aktivitách (tzv. plácky) a rovněž při volnočasových
a osobnostně‑rozvojových aktivitách dětí a mládeže. V roce 2015 se do aktivit organizace zapojilo 94 dobrovolníků, z toho 69
v akreditovaném programu.

NA PLÁCEK!
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 17 000 Kč
Zdroje: Statutární město Brno (100 %)
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 odpovídajících potřebám a zájmu dětí. V průběhu projektu byly
realizovány 2 komunitní akce, 2 sportovní akce a individuální kontakty. Do aktivit se zapojilo celkem 135 dětí.
smysluplných volnočasových aktivit na plácku na

skupinu dětí a mládeže z brněnské romské komunity ve věku

BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ
Období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
Výše rozpočtu: 15 000 Kč
Zdroje: Statutární město Brno (100 %)
Projekt se zaměřoval na zajištění systematické prevence a kvalitní nabídky preventivních aktivit na plácku na Svitavském nábřeží pro
skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 8 do 26 let. Cílem bylo naučit děti a mládež předcházet sociálně patologickým
jevům, znát důsledky rizikového chování a reagovat v různých situacích. V průběhu realizace projektu proběhlo 5 preventivních
workshopů.
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
Do 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. Projektová činnost
zahrnovala individuální klientskou práci v oblasti diskriminace, kde jsme pracovali s 62 klienty. V oblasti práce s dětmi a mládeží jsme
věnovali velkou pozornost multikulturně zaměřeným lekcím na školách (celkem jsme realizovali 30 lekcí) a individuálnímu poradenství
pro děti a rodiče v oblasti volby školy a inkluze ve vzdělávání. Klíčovým výstupem byly dvě 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“.

Projekty s finanční podporou
EU

POJĎTE DO ŠKOLKY!
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Období realizace: 1. 7. 2013–30. 6. 2015
Výše rozpočtu: podíl IQ Roma servisu v partnerské roli: 2 169 269,26 Kč (celková výše rozpočtu 51 459 451,23 Kč)
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Rozsáhlý projekt Člověka v tísni a osmi partnerských organizací v rámci celé ČR se zaměřoval na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení
pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku. Předškolním pedagogům nabídl vzdělávací kurzy, díky kterým získali konkrétní
metody práce se znevýhodněnými dětmi a hlubší porozumění tématu, které je potřebné proto, aby mohli snáze spolupracovat s rodiči
těchto dětí.
Během téměř dvouroční realizace jsme podpořili v rámci každodenní činnosti předškolního klubu více než 50 dětí a jejich rodičů.
V rámci 8 vzdělávacích aktivit a 6 projekcí s odbornou diskuzí jsme v průběhu projektu podpořili 196 pedagogických pracovníků.
IQ ROMA SERVIS PARENTING CENTRE
Období realizace: 1. 4. 2014 – 7. 9. 2015
Výše rozpočtu: 434 446 Kč
Zdroje: Open Society Fund Praha (100 %)
V Centru pro rodiče s dětmi jsme tak mohli začít poskytovat poradenství
zaměřené 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. V rámci
předškolního centra se snažíme aktivně zapojovat nejen děti, ale zejména jejich rodiče a posilovat jejich kompetence v samostatné péči.
Vznikl model vyhodnocování rodičovských kompetencí a vytvořila se skupina asi 10 aktivních matek, které se zapojují do komunitních
kampaní a realizace aktivit centra.

Projekty s podporou nadací,
ambasád
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NEMÁŠ MOC, ALE MÁŠ TU MOC!
Období realizace: 1. 4. 2015–31. 3. 2016
Výše rozpočtu: 999 888 Kč
Zdroje: Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Hlavním cílem projektu je zvýšit zapojení Romů do boje proti etnické diskriminaci formou celorepublikové kampaně, návazných motivačních
aktivit v Jihomoravském kraji a odborného poradenství a právní podpory. V roce 2015 jsme zformovali romskou občanskou platformu
k řešení diskriminačního jednání a uzavřenou facebookovou komunitu Ara Diskriminacija! ke sdílení zkušeností s diskriminací, která
čítá stovky přispěvatelů. Proběhla regionální konference Romů k ustavení platformy a antidiskriminační iniciativy. Vytvořili jsme
tiskové materiály informující o obraně proti diskriminaci a rozeslali je do všech krajů v ČR, realizovali jsme desítky testingů v terénu
směřujících k prokázání diskriminačního jednání. Poskytli jsme poradenství a pomoc ve 34 případech a podali jsme 8 podání k veřejné
ochránkyni práv nebo České obchodní inspekci.

POJĎME SPOLU VEN!
Období realizace: 1. 4. 2015 – 31. 8. 2016
Výše rozpočtu: 10 000 Kč
Zdroje: ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
Projekt se zaměřuje na podporu příbuzenských pěstounských rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Brna, s nimiž
IQ Roma servis dlouhodobě spolupracuje. Prostřednictvím realizace volnočasových aktivit pro pěstounské rodiny chceme posílit
vzájemné rodinné vazby, iniciovat sdílení pozitivních zážitků a motivovat děti k trávení volného času aktivním a zdravým způsobem.
V roce 2015 proběhla 1 společná akce pěstounů a dětí.
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PRÁVO NA RODINU – KOORDINOVANÁ SPOLUPRÁCE S RODINAMI A INSTITUCEMI
Období realizace: 1. 8. 2014 – 31. 7. 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 zdravý rozvoj těchto dětí a vytvoříme koordinovanou podpůrnou síť pro ohrožené rodiny s důrazem
na zodpovědnost a práva rodiče.

V rámci

s

Brně, které jsou
2 ukázkové případové konference. Pracovníci spolupracují

projektu spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí ve městě

klíčovými partnery v řešení případu ohroženého dítěte, společně proběhly

20 rodinami. Zároveň jsme doposud podpořili více než 80 dětí prostřednictvím systematické realizace specifických skupinových lekcí

pro děti se zaměřením na rozvoj kognitivních schopností, motoriky a spolupráce.

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, které usilují o zápis do inkluzivních škol
v Ostravě. Tato právní podpora byla směřována zejména rodičům a dětem, kteří se při zápisech setkávají s diskriminačním jednáním ze
strany škol a úřadů a s dalšími překážkami. Záměrem bylo také poskytnout širší právní kontext ostravskému týmu a připravit další
právní argumentaci v souladu s rozsudkem D. H. a ostatní versus ČR. Do projektu byl zapojen právník z týmu IQ Roma servisu, který
poskytoval odborné konzultace pro oblast Ostravy.

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 soustředil na práci s romskou mládeží, především se středoškoláky a středoškolačkami. Jeho záměrem

bylo formou společných setkání, přímé finanční a materiální podpory ve studiu zmírňovat socioekonomické obtíže těchto rodin

a zvyšovat jejich potenciál pro úspěšné dokončení střední školy.
V průběhu realizace projektu pravidelně zasedala komise Gendalos, která rozhodla o přidělení materiální podpory ve studiu celkem
v 40 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 zaměřená na rozvoj finanční gramotnosti a jednodenní výlet.

GENDALOS – VZDĚLÁVACÍ A STIPENDIJNÍ PROGRAM
Období realizace: 1. 5. 2014–31. 12. 2015
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. Díky podpoře GE Money Bank jsme mohli zajistit přímou finanční pomoc na zajištění školních pomůcek, jazykových kurzů
a školních poplatků celkem 16 studentům středních škol. V souhrnu získali studenti z prostředků GE Money Bank 29 podpor.

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Období realizace: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2016
Výše rozpočtu: 100 350 Kč
Zdroje: ČSOB, a. s.
Projekt podporuje romské děti a mládež ve vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a hospodárného, ekonomického myšlení. Je
realizován zážitkovou formou v podobě dvou her – stejnojmenné hry Komu se nelení, tomu se zelení určené dětem a mládeži od 6 do
15 let a kurzu finanční gramotnosti „Prachy“, který je realizován pro romské žáky ukončující ZŠ a studenty středních škol.
Projekt do konce roku 2015 podpořil celkem 73 klientů, kteří si osvojili nejen finanční plánování a rozvahu příjmů a výdajů, ale
naučili se také čelit nástrahám nebankovních úvěrů a problémů vznikajících pozdním uhrazením nedoplatků nebo pokut.

GENDALOS – KROK K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU
Období realizace: 1. 8. 2014 – 31. 7. 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. Doposud se do projektu zapojilo 95 žáků základních a středních škol, proběhlo 20 tematických motivačních
skupinových setkání, spolupracujeme s 27 zástupci škol a vzdělávacích institucí v rámci JMK, proběhly 2 workshopy k mentoringu
a vznikl modul vzdělávání pro pedagogy, který bude pilotně školen v roce 2016.

KROK K ÚSPĚCHU
Období realizace: 1. 8. 2015–31. 8. 2016
Výše rozpočtu: 20 000 Kč
Zdroje: Nadační fond Albert dětem 2015
Projekt podporuje romské studenty středních a vysokých škol v dosahování vzdělávacích úspěchů, aktivním trávení volného času
a rozvíjení svého osobnostního potenciálu. Reaguje na konkrétní potřeby studentů, které mapujeme v rámci Vzdělávacího programu
Gendalos určeného pro motivovanou romskou studující mládež. Pomocí motivačních rozhovorů, dlouhodobé spolupráce, doučování
a adresné hmotné podpory pomáháme romské mládeži zažívat vzdělávací úspěchy a podporujeme je ve včasné profesní orientaci. V roce
2015 získalo 9 studentů příspěvek na potřeby spojené se vzděláváním.
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AMARO RECORS – LINKED IN MUSIC
Období realizace: 3. 8. 2015–2. 8. 2016
Výše rozpočtu: 30 000 $ (= 729 660 Kč)
Zdroje: Bader Philantropies
Amaro records je unikátní projekt nahrávacího studia, který podporuje občanskou angažovanost Romů, povědomí o romském kulturním
dědictví, posiluje hrdost a znalosti, stejně jako povědomí a porozumění pro rozmanitost kultur prostřednictvím interkulturních
uměleckých projektů a sítí. V roce 2015 jsme společně s aktivními Romy připravili prostory studia k závěrečné kolaudaci a ke spuštění
provozu, aktivizovali jsme komunitu podporující hudební a multimediální projekty čítající na 70 podporovatelů a zrealizovali jsme 12
hudebních vystoupení na podporu a propagaci projektu.

AMARO RECORDS – S LÁSKOU K HUDBĚ
Období realizace: od 14. 12. 2015–30. 4. 2016
Výše rozpočtu: 50 000 Kč
Zdroje: Nadace VIA souSedíme si
Projekt podporovaný Nadací Via je kofinancováním investičního záměru rekonstrukce a adaptace prostor bývalé herny na komunitní
nahrávací studio, včetně vnitřního vybavení a instalace studiové techniky.
V projektovém období jsme instalovali zejména prvky vzduchotechniky a osvětlení a zajistili vymalování prostor. Slavnostní otevření
proběhlo 7. 4. 2016.
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DĚKUJEME
ZA PODPORU
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Velmi

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

IQ Roma servisu. To, že naši práci a vizi organizace podporují také
individuální dárci a firmy, je pro nás velkou motivací a ujištěním, že naše dlouhodobá cesta
má smysl a že na ní nejsme sami.
a naplnění vize

Každý

dar, ať už se jedná o drobnou pravidelnou částku či jednorázový dar, je pro nás

důležitou podporou pro realizaci aktivit, zejména jejich kreativní rozvoj a flexibilní pomoc
potřebným.

V roce 2015 se nám podařilo získat od soukromých dárců celkem 366 975 Kč
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GENDALOS - 166 855 Kč,
pro Amaro records - 25 698 Kč,
pro celý IQ Roma servis - 174 422 Kč.
z toho pro

Děkujeme!
Bez nadsázky – peníze pomohly všem našim klientům na jejich cestě za lepším životem.

Kloubok dolů a respekt pro odhodlání
stálých dárců:
Jiřího Chvátala
Lubomíra Majerčíka
Radka Oceláka
Lenky Maléřové
Davida Vávry

I nadšené díky jednorázové podpoře:
Daniely Drnkové
Heleny Hübnerové
Veroniky Kandelové
Kataríny Klamkové
Martina Landy
Petra Máčala
Andrey Macháčové
Jana Miloty
Terezy Navrátilové
Šárky Pólové
Andrey Štiglerové
Davida Takáče

Gendalos
Prostředky

přímo podpořily mladé romské studenty z programu

na cestě do školy bát revizorů.

Gendalos. 18

z nich se nemusí

3 si můžou se spolužáky dát oběd ve školní jídelně. Sára nemusí
shánět peníze na internát a jídlo na měsíc. Zuzana a Jana se díky vám naučí mluvit anglicky. Klára
je vděčná za pomoc s pokrytím nákladů na školení. To vše nám pomohly realizovat prostředky
nejen ze soukromých firem jako jsou GE Money Bank, Nadační fond Albert či Nadace Via, ale
také díky velkorysosti:
Tomáše Adamíka
Martina Drnka
Zuzany Durajové
Martina Freunda
Ivany Hamadové
Nikoly Janíkové
Michala Kandela
Kataríny Klamkové
Evy Klepáčkové
Veroniky Lapšanské
jsme v programu mohli podpořit

JMK.
Zvláštní
Seelby.

Odřeje Lišky
Petra Máčala
Andrey Macháčové
Jana Miloty
Petra Olšáka
Šárky Pólové
Štěpána Ripky
Strany Zelených
Jitky Venhudové
a Jana Žúrka

26 mladých romských studentů z Brna, Břeclavi a ostatních obcí

díky patří našemu stálému dárci

Oldřichu Krpcovi

a první zámořské dárkyni

Molly

Studenti si můžou díky notebookům poskytnutým Nadací Vodafone Česká republika, Danem
Zahradníkem připravovat referáty a seminární práce do školy. Bez stresů a z pohodlí domova…
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Amaro records
Pomoc

a zapojení rozeznělo a vdechlo duši i bývalé herně, kterou jsme s pomocí více než

dobrovolníků, profesionální pomocí architekta

Tomáše Jenčka

a akustického mistra

Jargaše upravili na komunitní nahrávací studi. To bylo možné také díky finanční pomoci:
Martina Landy

Nadace Via

Robina Strii

Petra Máčala

Libora Pikny

a především

Martina Maléře

Šárky Pólové
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Dušana

Bader Philanthropies, Int.

Srdečně děkujeme
Všem, ať už našim klientům, zaměstnancům, nebo dobrovolníkům jste dali mnohem víc – pocit, že za
nimi někdo opravdu stojí a věří jim. Díky vaší podpoře máme chuť a sílu jít přes všechny překážky,
které na nás čekají.

FINANCOVÁNÍ
ORGANIZACE
ZDROJE FINANCOVÁNÍ V roce 2015

Zdroj

Náklady v Kč

% z celkových nákladů

Stát
Kraj
Obce
EU
Granty
Vlastní prostředky
Celkem

12 464 353
2 880 000
2 880 254
3 129 514
653055
704 968
22 712 144

55 %
13 %
13 %
14 %
3%
3%
100 %
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Rozvaha a výsledovka 2015
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Rozvaha a výsledovka 2015
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Zpráva auditora 2015
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Rozvaha za poslední 3 roky
ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A. I. 2.
Software
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. II. 4.
Samostatně movité věci a soubory movitých věcí
A. II. 7.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A. II. 9.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A. IV. 2. Oprávky k software
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B.
Kratkodobý majetek celkem
B. I. Zásoby celkem
B. I. 1
Materiál na skladě
B. II. Pohledávky celkem
B. II. 1.
Odběratelé
B. II. 4.
Poskytnuté provozní zálohy
B. II. 5.
Ostatní pohledávky
B. II. 6.
Pohledávky za zaměstanci
B. II. 13. Nároky na dotace a os
B. II. 17. Jiné pohledávky
B. III. Krátkodobý finanční majetek
B. III. 1. Pokladna
B. III. 2. Ceniny
B. III. 3. Účty v bankách
B. III. 8. Peníze na cestě
B. IV. Jiná aktiva celkem
B. IV. 1. Náklady na příští období
AKTIVA CEKLEM

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
A. I. Jmění celkem
A. I. 1.
Vlastní jmění
A. I. 2.
Fondy
A. II. Výsledek hospodaření celkem
A. II. 1.
Účet výsledku hospodaření
A. II. 2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
B.
Cizí zdroje clekem
B. II. Dlouhodobé závazky celkem
B. II. 7.
Ostatní dlouhodobé závazky
B. III. Krátkodobé závazky celkem
B. III. 1. Dodavatelé
B. III. 3. Přijaté zálohy
B. III. 4. Ostatní závazky
B. III. 5. Zaměstnanci
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění
B. III. 8. Daň z příjmů
B. III. 9. Ostatní přímé daně
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu organů úz. samos. celků
B. III. 17. Jiné závazky
B. III. 22. Dohadné účty pasivní
B. IV. Jiná pasiva celkem
B. IV. 1. Výdaje příštích období
B. IV. 2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Číslo
Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015
řádku
1
2
4
10
14
17
19
21
23
29
31
33
36
39
41
42
43
52
53
56
57
58
65
69
72
73
74
75
80
81
82
85

+24 915,00
+19,00
+0,00
+25 300,00
+24 915,00
+385,00
+0,00
+0,00
+0,00
-404,00
-19,00
-385,00
+0,00
+0,00
+4 594,00
+0,00
+0,00
+181,00
+7,00
+5,00
+173,00
+2,00
+0,00
- 6,00
+4 385,00
+127,00
+0,00
+4 257,00
+1,00
+28,00
+28,00
+29 509,00

+24 296,00
+17,00
+17,00
+25 019,00
+24 913,00
+106,00
+0,00
+0,00
+0,00
-740,00
-17,00
+0,00
-616,00
-107,00
+7 725,00
+0,00
+0,00
+380,00
+15,00
+154,00
+132,00
+0,00
+0,00
+79,00
+7 314,00
+193,00
+13,00
+7 108,00
+0,00
+31,00
+31,00
+32 021,00

+24 861,00
+17,00
+17,00
+25 772,00
+24 913,00
+107,00
+752,00
+120,00
+120,00
-1 048,00
-17,00
+0,00
-924,00
-107,00
+4 628,00
+214,00
+214,00
+570,00
+0,00
+152,00
+211,00
+0,00
+0,00
+207,00
+3 837,00
+46,00
+5,00
+3 786,00
+0,00
+7,00
+7,00
+29 489,00

Číslo
Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015
řádku
86
+23 132,00
+25 718,00
+26 777,00
87
+23 928,00
+25 339,00
+26 508,00
88
+23 050,00
+25 339,00
+26 085,00
89
+878,00
+80,00
+423
91
-796,00
+379,00
+269,00
92
-796,00
+379,00
+269,00
93
+0,00
+0,00
xxxxxxxxxxxxx
95
+6 377,00
+6 303,00
+2 712,00
98
+4 217,00
+0,00
-11,00
105
+4 217,00
+0,00
-11,00
106
+888,00
+3 181,00
+1 114,00
107
+183,00
+30,00
+9,00
109
+9,00
+34,00
+29,00
110
+129,00
+116,00
+141,0
111
+734,00
+0,00
+0,00
112
+4,00
+1,00
+0,00
113
+438,00
+0,00
+0,00
114
+0,00
+0,00
+0,00
115
+68,00
-10,00
+0,00
118
+0,00
+2 526,00
+1 381,00
119
-696,00
+368,00
-584,00
123
+10,00
-16,00
+9,00
128
+9,00
+132,00
+129,00
130
+1 272,00
+3 122,00
+1 609,00
131
+0,00
+17,00
+21,00
132
+1 272,00
+3 105,00
+1 588,00
134
+29 509,00
+32 021,00
+29 489,00
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Výsledovka za poslední 3 roky
Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
Číslo
řádku
A.
A. I.

A. II.

A. III.

A. IV.
A. V.
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A. VI.
A. VII.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
A. I. 1.
Spotřeba materiálu
A. I. 2.
Spotřeba energie
A. I. 3.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Služby celkem
A. II. 5.
Opravy a udržování
A. II. 6.
Cestovné
A. II. 7.
Náklady na reprezentaci
A. II. 8.
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
A. III. 9. Mzdové náklady
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění
A. III. 12. Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále
A. V. 20. Úroky
A. V. 21. Kursové ztráty
A. V. 23. Manka a škody
A. V. 24. Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky celkem
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
20
21
22
23
25
26
28
29
30
31
37
39
42
Číslo
řádku

B
B. I.

B. III.
B. IV.

B. VI.

B. VII.

C.
D.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B. I. 1.
Tržby za vlastní výrobky
B. I. 2.
Tržby z prodeje služeb
B. I. 3.
Tržby z prodeje zboží
Aktivace celkem
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží
Ostatní výnosy celkem
B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále
B. IV. 15. Úroky
B. IV. 16. Kursové zisky
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky celkem
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
B. VII. 29. Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

43
44
45
46
52
53
57
59
61
62
64
73
75
76
77
78
79
80
82

Stav k 31. 12.
2013
+2 105,00
+1 432,00
+659,00
+14,00
+3 757,00
+7,00
+682,00
+27,00
+3 041,00
+17 628,00
+13 267,00
+4 307,00
+54,00
+0,00
+0,00
+192,00
+0,00
+75,00
+2,00
+32,00
+7,00
+76,00
+0,00
+0,00
+1,00
+1,00
+23 683,00
Stav k 31. 12.
2013
+246,00
+0,00
+246,00
+0,00
+0,00
+0,00
+15,00
+3,00
+9,00
+3,00
+0,00
+225,00
+223,00
+2,00
+22 401,00
+22 401,00
+22 887,00
-796,00
-796,00

Stav k 31. 12.
2014
+2 438,00
+1 906,00
+490,00
+42,00
+3 032,00
+86,00
+556,00
+95,00
+2 295,00
+18 202,00
+13 868,00
+4 334,00
+0,00
+0,00
+0,00
+167,00
+6,00
+9,00
+28 121,00
+1,00
+28,00
+123,00
+308,00
+308,00
+160,00
+160,00
+24 307,00
Stav k 31. 12.
2014
+239,00
+83,00
+239,00
+0,00
+0,00
+0,00
+340,00
+1,00
+12,00
+9,00
+318,00
+436,00
+433,00
+3,00
+23 671,00
+23 671,00
+24 686,00
+379,00
+379,00

Stav k 31. 12.
2015
+1 318,00
+883,00
+399,00
+36,00
+2 271,00
+81,00
+433,00
+3,00
+1 754,00
+18 573,00
+14 023,00
+4 546,00
+4,00
+0,00
+0,00
+240,00
+1,00
+106,00
+0,00
-1,00
+6,00
+128,00
+308,00
+308,00
+3,00
+3,00
+22 713,00
Stav k 31. 12.
2015
+192,00
-10,00
+202,00
+0,00
+1,00
+1,00
+340,00
+0,00
+4,00
+0,00
+336,00
+429,00
+426,00
+3,00
+22 020,00
+22 020,00
+22 982,00
+269,00
+269,00

Děkujeme,

že nám pomáháte pomáhat!

PODPOŘTE NÁS!
FINANČNÍ PODPOROU
CELÉHO IQRS

NEBO PŘÍMO
PROGRAMU GENDALOS

ČI SE STAŇTE NAŠIM
DOBROVOLNÍKEM

Finančně podporujte fungování celého
IQ Roma servisu

Pošlete nám ze svého mobilu 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
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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

