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www.ethnic-friendly.cz
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zprávu
vydal
IQ Roma servis, o.s.
Celj 49, Brno, 602 00
Korespondenční adresa, centrála:
Vranovská 45, Brno, 614 00

zprávu
zpracovali
Zpracovali zaměstnanci/kyně
květnu 2013.

Poděkování
Zástupkyně programu Pro Rodiny děkují paní Marii Hudečkové,
která bez nároku na honorář vedla v Centru pro rodiče s dětmi,
zejména pro ženy, workshop k aranžování květin, vytváření
krásného prostředí z květin a přírodního materiálu se zájmem
dálší spolupráce.
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Program Pro Dospělé děkuje společnost IKEA, která poskytla
pro 25 účastníků národního setkání lidí žijících v chudobě nejen
společenskou večeři ve své restauraci, ale také obdarovala všechny
účastníky drobnými dárky a poskytla ubytování prostřednictvím
hostelu Mitte.

IQRS

Text:
›› Katarína Klamková
›› Lenka Máleřová
›› Wail Khazal
›› Veronika Vaňková
›› Ivona Parčiová
›› Josef Vlach

editace,
korektury
Katarína Klamková, Josef Vlach

Tým programu Pro Mladé děkuje Nadaci Vodafone za poskytnutí
několika použitých, pro své účely již nepotřebných, notebooků
a stolních počítačů, které jsou přes charitativní a stipendijní
program Gendalos/Zrcadlo rozdělovány klientům ke vzdělávacím
aktivitám.
Mladí klienti z Vyškova děkují Městskému divadlu Brno za
poskytnutí 12 vstupenek na muzikál Mary Poppins, který obohatil
jejich kulturní život.

grafika,
sazba

Program Pro Společnost děkuje za podporu kampaně Romové
pracují a chtějí pracovat společnostem ZONER software, a.s.,
NICOM a.s., Fotica a časopisu FotoVideo, díky kterým se nám
podařilo ocenit výherce soutěže „Chytil jsem u toho Cikána v dobrém světle“. Poděkování patří také Rádiu Krokodýl, které
v rámci kampaně opakovaně a bezplatně odvysílalo během
prosince 2012 tématický spot a společnosti Student Agency
za bezplatné poskytnutí prostoru pro prezentaci kampaně
v časopise Žlutý.

Tiskárna Mlok, sr.o.

Martin Máša

tisk

IQ Roma servis děkuje všem, společnostem, organizacím
a individuálním dárcům, za podporu činnosti, ať už prostřednictvím
finančního nebo hmotného daru, individuálnímu lidskému
přístupu ke klientům či podpory propagace myšlenek spojených
s naplňováním poslání a vize IQ Roma servisu.

Zpráva o činnosti
2012 ke stažení.
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Zpráva o činnosti IQ Roma servis, o.s. za rok 2012 obsahuje QR kódy, které odkazují na
konkrétní webové stránky

či PDF dokumenty ke stažení

.

K načtení QR kódu je potřeba mobilní telefon s připojením k internetu, vybavený fotoaparátem
a sofwarem „čtečka QR kódů“.
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KATARÍNA KLAMKOVÁ
Ředitelka & Statutární zástupkyně
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Milí přátelé, podporovatelé a spolupracovníci Íkvéčka,
děkuji Vám za další pestrý rok. Rychlý spád úkolů, dojetí, vítězství, zklamaní, stresů, hrdostí, radostí
i nadějí. V roce 2012 pracovalo na našem poslání celkem 60 zaměstnanců a 66 dobrovolníků.
Společně jsme pomohli více než 2023 klientům (mladým, dospělým, i celým rodinám). Naše cesta
k důstojnému společenskému uplatnění Romů je však hořkosladká. Úspěchy jsou složitě vydobyté
(často v jednotkách, ale s velkým významem). Ovlivňujeme životy konkrétních lidí, jejich budoucnost.
Především možnosti konkrétních dětí v jejich dospělosti. Tito mladí lidé (věřím) znásobí všechno
naše snažení. Ovlivňujeme zároveň ducha a hodnoty široké společnosti. Posilujeme její statečné,
laskavé a tvůrčí srdce.
Podpořili jsme více než 300 klientů při snižování dluhů. Tito klienti si udrželi bydlení, či významně
ušetřili na dalším nárůstu komerčních poplatků. Úspěšně jsme zaměstnali 40 dospělých. Certifikovali
jsme 7 nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů (celkem již 56 v ČR). Máme radost, že naše kampaň
Mypracujeme.cz vzbudila smysluplnou pozornost médií i veřejnosti, plánujeme v ní pokračovat. Ohlas

získala i kauza „flámovat jako Romka“ s MF Dnes. Návazně jsme podepsali dohodu o spolupráci
s Veřejným ochráncem práv na testování etnické diskriminace v ČR. Specifickou pozornost jsme
věnovali mladé generaci Romů, jejímu kvalitnímu, inkluzivnímu a alespoň středoškolskému, ale
i vyššímu vzdělání, které ji poskytne možnosti a svobodu žít svůj život naplno a s respektem. V našich
vzdělávacích aktivitách bylo v r. 2012 zapojených 210 dětí. 459 dětí v aktivitách preventivních
a volnočasových. 22 našich mladých klientů nastoupilo v roce 2012 na SŠ. Do posledního ročníku
SŠ postoupilo 6 klientů a úspěšných maturantů jsme měli za rok 2012 šťastných 5. Pokračovali
jsme s kampaní „Dža andre lačhi škola – Jdi do dobré školy!“ mezi romskými rodiči! Až 77, s námi
spolupracujících předškolních dětí, nastoupilo v roce 2012 do inkluzivní mateřské, či základní
školy. Letos začínáme novou kampaň pro českou veřejnost, rodiče a učitele „V Jedné lavici!“,
ve které budeme komunikovat vysokou prioritu kvalitního a inkluzivního vzdělání romských dětí
v ČR. Pomozte nám i vy!
Děkuji všem svým milým kolegům (dobrovolníků i pracovníkům). Nejen za jejich profesionalitu
a schopnosti, ale i za jejich přístup (opravdovost a aktivní nasazení v drobnostech i velkých věcech).
Děkuji, že z Íkvéčka děláte výjimečnou neziskovku. Propojený organismus s vizí, ve kterém je, i přes
mnoho práce a mnoho komplikací, stále čest a radost pracovat.
Od letošního roku nás v Brně nově najdete ve veselé fialové budově na Vranovské 45 v Husovicích.
Do naší gesce přibilo i nízkoprahové hřiště (tzv. plácek na nedalekém Svitavském nábřeží). Těšíme
se, že to bude další příležitost k dobrému rozvoji. Přesto nás asi čeká, po době hojnosti, i více šetření
a finančních omezení… Aktuálně nás je, díky financím, již jen 50 zaměstnanců. Věřím, že případné
obtíže zvládneme, posílí nás a zase bude jiný rok a jeho starosti…
Věřme si, držme si palce, důvtip, nasazení, naději a také to výjimečné srdce do dalších dnů a roků.
Díky, že nám pomáháte pomáhat!

Katarína Klamková

O
IQ Roma servis,
o.s.

005

Vize IQ Roma servis, o.s.
Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy
a majoritními obyvateli - svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat
důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti.
Poslání IQ Roma servis, o.s.
Být prostředníkem, který:
›› podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu
a společenského uplatnění,
›› a chrání, jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.
IQ Roma servis, o.s.
„Pro důstojné společenské uplatnění Romů“
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Kdo jsme?

Komu a kde pomáháme?

IQ Roma servis je nezávislá, stabilní, transparentní
a profesionální organizace, jež vznikla jako nezávislé
občanské sdružení již v roce 1997.
Občanskou vizí IQ Roma servisu je „společnost živých
a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi… svět,
kde i Romové mají důstojné role a respekt jako jednotlivci
i národ…“ Hlavním posláním IQ Roma servisu je „být
prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti
a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského
uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci
společnosti“.

Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním
vyloučením ohrožení Romové a Romky v nepříznivé
životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit
a měnit, a jejich poptávka spadá do naší kompetence.
V případě potřeby (a volné 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
regionu. Koncepční práci, vzdělávání a vybrané kampaně
realizujeme v rámci celé ČR.

Patříme k nejprestižnějším neziskovým organizacím v ČR
a předním odborníkům na téma sociálního začleňování,
o čemž svědčí i naše celonárodní a mezinárodní ceny,
uznání a akreditace (iqrs.cz/kvalita). Kromě důrazu
na odbornost, profesionalitu a kvalitu našich služeb,
zabýváme se i funkčními inovačními procesy, efektivním
provozem a ekonomikou naší činnosti. Pravidelně
hodnotíme konkrétní dopady a výsledky naší práce,
kterou plánujeme a organizujeme strategicky.

Ocenění IQRS
V roce 2012 se k četným oceněním IQ Roma servisu
přidala „Národní cena karierního poradenství 2012“,
programu Euroguidance zřízený Evropskou komisí.
Celkový výčet ocenění naleznete na iqr.cz/kvalita

Pobočky IQRS
Reg. sídlo: Cejl 49, Brno, 602 00
Centrála, korespondenční adresa:
Vranovská 45, Brno, 614 00
Pobočka Břeclav:
Tř. 1. máje 39, Poštorná, Břeclav, 691 41
Pobočka Vyškov:
Palánek 74, Vyškov, 682 01

vÝSLEDKY
práce
VÝSLEDKY ZA ROK 2012 V ČÍSLECH
27 815 298,- Kč
na financování našich aktivit

60 zaměstnanců/kyň
66 dobrovolníků/nic

19 odborných stáží a praxí

Pro Mladé

30 933 intervencí v přímé práci
2 023 klientů a klientek
1197 žen
826 mužů
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1513 klientů Brno
273 klientů Břeclav
278 Obce JMK

Pro Dospělé
15 135 kontaktů
667 klientů/tek
1 100 studentů/tek školících lekcí*
1513 klientů Brno
459 klientů zapojených do preventivních aktivit a kroužků
210 mladých klientů/tek zapojených do vzdělávání
77 dětí nastoupených do inkluzivní mš nebo zš
4 motivační časopisy pro mládež

13 725 kontaktů
1 337 klientů/tek
303 klientů v procesu zmírňování zadluženosti
44 zaměstnaných klientů
29 úspěšných absolventů pc kurzů
18 rodin v případové spolupráci
1 právně řešený případ diskriminace

*(poradenství pro volbu povolání, osobnostní výchovy, multikulturních lekcí
nebo lekcí finančního poradenství)

Pro Společnost

Pro Rodiny
< 200 proškolených odborných profesionálů
7 certifikovaných nových Ethnic Friendly Zaměstnavatelů
4 lokální kampaně pro klienty a rodiče*
2 rozhlasové pořady
1 konference**
1 celostátní kampaň mypracujeme.cz pro veřejnost
1 facilitace, případová konference
*(V prázdné hlavě není místo pro sny, Dža andre lačhi škola, Dejte své dítě do
Mateřské školy, Romové pracují a chtějí pracovat)
* *(Konference k projektu Centra integračních služeb Břeclav)

2070 kontaktů
171 klientů/tek

LIDÉ
V IQRS
Členská schůze IQRS
(12 řádných členů/ek a 3 čestní členové/ky, revizní komise (2 členky z 12 členů/ek)
Ředitelka: 1úvazek
Vedoucí kanceláře ředitelky: 0,5úvazku
Zástupce ředitelky/projektový manažer: 1úvazek
Finanční manažer: 1úvazek
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program

služby v

služby v

Pro Dospělé

Pro Mladé

program

Ústředí IQRS

Vedoucí programu Pro
Rodiny: 0,5úvazku

Vedoucí programu Pro
Dospělé: 1úvazek

Vedoucí programu Pro
Mladé: 1úvazek

Úsek odborné

Centrum pro rodiče s
dětmi: 1 úvazek

Tým TSP v Brně:
6,75úvazku

Tým Centra prevence
a rozvoje osobnosti:
4,5úvazku

Vedoucí týmu v
Břeclavi: 1úvazek
služby v dalších

JMK

Vedoucí týmů v JMK:
1úvazek

program

Právní úsek:
2 úvazky

Brně

Břeclavi

obcích

Pro Rodiny

Tým programu
Pro Rodiny v
Břeclavi:
0,75úvazku

Tým programu Pro
Dospělé v Břeclavi: 2

Tým programu
Pro Rodiny v JMK:
0,2úvazku

Tým programu Pro
Dospělé v JMK:
3,8125úvazku

úvazky

Tým Centra vzdělávání
a profesních ambicí:
5úvazku

Tým programu Pro
Mladé Břeclav:
2,25úvazku

Tým programu Pro
Mladé JMK: 1,8úvazku

projektové

administrativy:

3,25úvazku

Ekonomicko-personální
úsek: 2,75úvazku
Úsek IT: 1úvazek
Provoz, administrativa,
úklid: 1úvazek
Analyticko-metodický
úsek: 1,5úvazku
PR&fundraising:
1,5úvazku
Pracovník PR
1úvazek

a osvěty:

Koordinátor EFZ:
0,5úvazku

ČLENOVÉ A ČLENKY
Členové a členky

kap

1.1.

členové a členky

Nejvyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze, která
zasedá 1x do roka a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících
se občanského sdružení jako celku. Revizní komise je kontrolním
orgánem, který dohlíží nad hospodařením s majetkem organizace
a nakládání s finančními prostředky.
V roce 2014 se členská schůze sešla 1 x a to na svém řádném
zasedání 12. 4. 2012.

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

Čestní členové a členky
Bc. Jana Balážová (terénní pracovnice)
Marek Pecha
(odborný poradce pro zaměstnanost)
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
(vedoucí katedry soc. politiky a soc. práce,
FSS MU Brno)

ZAMĚSTNANCI
Podíl žen/mužu
v organizaci

19 mužů (27 %)
51 žen (73 %)

Národnost zaměstnanců
kap

2.1.

zaměstnanci

Pro udržení kvality služeb je zásadní kvalitní tým profesionálů,
kteří jsou nositeli vize, hodnot, nápadů a výsledků organizace.
Ke dni 31. 12. 2012 bylo v zaměstnaneckém poměru
60 pracovníků/ic - v přepočtu na plný úvazek 58,7. Ředitelkou
a statutární zástupkyní je Mgr. Katarína Klamková, DiS.

22 česká
12 romská
6 moravská
5 slovenská
3 jiná
12 neuvedeno
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Základní hodnoty
kultury IQRS
››
››
››
››
››

kap

2.2.

teambulding a celoorganizační porady

Teambuilding je každoročně věnován reflexi vize a poslání
organizace, hodnotám a kultuře, strategickému plánu, vývoji
organizace do budoucna a mezi-týmové komunikaci. Teambuilding
2012 proběhl 18. – 20. 7. 2012 v lesním penzionu Bunč za účasti
56 pracovníků/ic.
Další platformou pro zhodnocení výsledků a sdílení plánů
do budoucna jsou i kvartální celoorganizační porady, které v roce
2012 proběhly 4x v Muzeu romské kultury, které nám poskytlo
prostory konferenčního sálu.
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››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

kap

2.3.

vzdělání pracovníků a pracovnic

Klademe si za cíl poskytovat kvalitní služby, které odpovídají
aktuálním potřebám cílové skupiny. U pracovníků (nových
i stávajících) vždy dbáme nejen na osobnostní nastavení
a motivaci, ale také na vzdělání, odborné kompetence a následné
další vzdělávání. V grafu je zpracována nejvyšší dosažené vzdělání
zaměstnanců za rok 2012. Další 3 pracovnice pokračují ve studiu
na VŠ.

věřit ve změnu a potenciál lidí;
dělat opravdovou práci, poctivě,
pro lidi a s lidmi (partnerský
přístup, respekt, zapojení);
vkládat do práci energii a nápady,
nespokojit se s průměrem
a stagnací;
vzájemná důvěra, společný
cíl, angažovanost, spolupráce
a odhodlání pracovního týmu;
dynamika i jednota v různosti promíchávání a reflexe názorů,
nápadů, hlav;
vysoká profesionalita práce,
neustálé zlepšování a rozvoj
a učení;
důraz na kvalitu, výsledky a smysl
práce;
neztratit z prioritního zřetele
klienta - člověka;
podporovat zasloužené uznání
a respekt;
trpělivost, vytrvalost, optimismus
na cestě.
s klienty jsme v rovnocenném
vztahu;
do řešení zapojujeme rodiče i děti
jak nejvíce to jde - oni jsou hybateli
změn a pokroků;
situaci rodiny vidíme
souvislostech, v kontextu
rodinných vztahů;
hledáme více řešení a více
pohledů na zdánlivě jasné situace;
při řešení problémů prosazujeme
inkluzivní strategii - v bydlení,
zaměstnání, vzdělávání, službách;
svou práci reflektujeme,
vyhodnocujeme a dále se jako
odborníci rozvíjíme a vzděláváme.

Vzdělání zaměstnanců
41 % Mgr.
a vyšší
39 % SŠ
19 % Bc.
1 % ZŠ

Každý rok je vypracováván vzdělávací plán organizace, který respektuje strategické cíle i jednotlivé služby.
Na individuální rovině si každý/á pracovník/ice společně s vedoucím stanovuje individuální rozvojový plán ke zvýšení
kompetencí a odbornosti v půlročním intervalu.

V roce 2012 různí pracovníci, individuálně i skupinově absolvovali
v rámci svého profesního rozvoje v IQRS následující vzdělávání:
Externí školení
›› Přístup koučování

›› Komunitní práce - jak

v poradenství

›› Co přinese občanským

v sociálně vyloučených
komunitách?

sdružením nový občanský
zákoník

›› Efektivní rozhovor- kurz

›› Kyberšikana
›› Motivační rozhovory

krátkodobé psychosociální
pomoci

›› Facilitace
›› Hranice ve vztahu
s klientem a práce s limity
klientů

›› Individuální plánování
›› Komunikační dovednosti a
zvládání psychické zátěže v
krizových okamžicích klienta

›› Řešení konfliktních situací

efektivně pracovat

s klientem

›› Sociální reforma v praxi
- konference veřejného
ochránce práv

›› Spotřebitelské finanční

v sociální práci

›› Na řešení orientovaný
přístup a jeho využití při
práci s rodinami

›› Na řešení zaměřený koučink
›› Patologické jevy mládeže
›› Pomoc a kontrola pro

poradenství

›› Správní řád, řízení
›› Standardy prakticky
›› Time-management, stress
management

›› Úvod do problematiky

patologického hráčství -

pokročilé

›› Práce s obětmi diskriminace
›› Případová konference

gambling

›› Vedení porad
a facilitační techniky pro

v kostce

manažery v sociálních
službách

Interní školení
›› Interdisciplinární přístup
v práci s klientem

›› Práce s odsouzenými klienty
›› Profesní vzdělávání
›› Vybrané problémy
závazkového práva

(Jak poskytovat právní pomoc
zadluženým klientům)
›› Sociální systém
›› Finanční vzdělávání pro

›› Metody poskytování
sociálních a fakultativních
služeb v

››

mládež

NZDM

vybrané problémy
závazkového práva

›› Poznejme se!

Stáže v jiných organizacích
›› Šance pro tebe, Amalthea, Kancelář veřejného ochránce práv,
›› zahraniční stáže: Roma Support Group Velká Británie, ETP Slovensko
›› Organizace školí také v rámci vlastního subjektu Akademie Diversitas, více na:
›› http://akademie-diversitas.cz/
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2.4.

supervize

Rozvoj pracovníků/nic po stránce profesní i osobnostní je velmi důležitý pro kvalitu poskytovaných služeb.
Jedním z nástrojů je pravidelná skupinová (případně i individuální) supervize. V roce 2012 byly supervize
zaměřené na udržení hranic při přímé práci s klienty/kami, budování zdravého přístupu ke klientům/
kám, asertivita, uvědomění si vlastní odpovědnosti ve vztahu ke klientovi/ce, ale také spolupráce v rámci
jednotlivých týmů i organizace.

012
Supervize
Tým Pro Rodinu
(Brno)

7 supervizních setkání

Lenka Šimková

Tým Pro Mladé
(Brno)

6 supervizních setkání

Mgr. Michal Horák

supervize se zaměřením

Mgr. Lubomír Smékal

Tým Pro Dospělé
(Brno)

na klientskou práci s odsouzenými
terénní pracovníci/ice
8 supervizních setkání
supervize se zaměřením
na klientskou práci s odsouzenými

Komplexní tým
JMK
Komplexní tým
Břeclav

Mgr. Michal Horák
Mgr. Zuzana Bratová

4 supervizní setkání

Bc. Pavel Vítek

5 supervizních setkání

PhDr. Naděžda Feketová

5 metodických setkání

Mgr. Bohuslava Horská

naši dobrovolníci/ice
Dobrovolníci
v číslech
››
››
››
››
››
››
››
››

kap

3.1.

Naši dobrovolníci/ice
V roce 2012 se dobrovolnická služba v IQ Roma servisu nadále
rozvíjela a inovovala směrem ke zkvalitnění a zintenzivnění
kooperace s dobrovolníky. Spolupracovalo s námi 66 dobrovolnic
a dobrovolníků. Z nichž se 56 zapojilo do činností organizace
v Brně a 10 v Břeclavi (a v dalších obcích Jihomoravského kraje:
Vyškov, Zastávka u Brna a Bučovice).
Každoročně je ze strany dobrovolníků největší zájem o individuální
doučování klientů/ek. Doučování probíhá pravidelně 1x týdně
1,5 hodiny v domácím prostředí (případně v centru).
Dle individuálního plánu dobrovolník/ice klienta doučuje,
a to za účelem zlepšení (případně udržení) školního prospěchu.
Dobrovolníci jsou pod metodickým vedením pedagogického
pracovníka (mentora), se kterým pravidelně konzultují a účastní
se intervizních setkání.
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3.2.

66 dobrovolníků/nic
56 Brno, 9 Brno a další obce JMK
310 kontaktů v doučování,
1028 kontaktů ve volnočasových
aktivitách a dalších aktivitách
36 doučovaných klientů
465 odučených hodin
28 dobrovolníků/ic působí déle než
1 rok
31 let věkový průměr
dobrovolníků/nic v Brně

Dobrovolníci
se zapojili
››
››

››

››

Program Pro Rodiny – asistence
v Centru pro rodiče s dětmi
Program Pro Mladé – doučování,
volnočasové aktivity (fotokroužek,
výtvarný a taneční kroužek),
jednorázové akce
Program Pro Dospělé – vzdělávací
aktivity (PC kurzy, kurzu anglického
jazyka), asistence v právním úseku,
asistence sociálním pracovníkům/
cím,
Program Pro Společnost – mediální
průzkumy, překlady a korektury
textů do cizího jazyka

Zapojení dobrovolníků/ic je široké, nejen
v přímé práci, ale i v administrativě, více
informací naleznete na www.iqrs.cz/
dobrovolnikum nebo na www.facebook.
com/iq.roma.servis.

Školení & Spolupráce & Projekty
Pro dobrovolníky organizujeme i školení (v roce 2012 Metody práce s hyperaktivními dětmi a Asertivita
v práci s klienty) a pravidelné neformální setkávání a společné akce dobrovolníků/ic s klienty.
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Na jaře 2012 jsme navázali spolupráci s Lanovým centrem Proud (Lužánky – středisko volného času Brno).
Formou sponzorského daru byl profesionálně připraven tříhodinový program, který měl za cíl posílení
vzájemné důvěry a celkově vztahu dobrovolníka a klienta. Zároveň sloužil
„Dobrovolnictví je skvělý způsob
jako odměna pro klienty, kteří se
jak podpořit neziskovou organizaci pravidelně doučují a pracují na svém „O dobrovolnictví mi řekla
bojující za dobrou věc a zároveň
školním prospěchu.
kamarádka. Přišla jsem se jednou
být součástí celku. Líbí se mi,
že můžu přímo vidět výsledky

společného snažení, což mě také
motivuje. Zároveň je to pro mě
relax a můžu říct, že i určitý

způsob seberealizace. Z doučování
odcházím vždycky s dobrým

pocitem. Myslím si, že je to způsob
jak inspirovat ostatní, že to jde

jinak a taky jsem díky němu potkala
spoustu skvělých lidí.“

Dobrovolníci naší organizace se
zúčastnili projektové výzvy nadace
O2 ThinkBig, kde se svým projektem
uspěli. Realizace jejich samostatného
projektu zahrnovala výstavu pro
širokou veřejnost o romské historii,
kultuře a známých osobnostech
(včetně DVD, které bude dále
nabídnuto školám jako materiál pro
Multikulturní výchovu).

po práci do klubu podívat a už tam
na výtvarku chodím víc jak rok.

Dobrovolnictví mě naplňuje, baví
mě práce s dětmi a je to taky dobrá
zkušenost. Nutí mě to vymýšlet
nové věci, což je super, alespoň
nezakrním

:).“

Zuzana,
výtvarný kroužek

Andrea,
doučování

Dobrovolníci/ice IQRS
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Brno:
›› Monika Balogová
›› Petr Blaha
›› Tereza Cajthamlová
›› Jana Čermáková
›› Aleš Dočekal
›› Aneta Dorazilová
›› Eliška Dudková
›› Filip Dus
›› Monika Ferková
›› Nikol Grydlová
›› Kristýna Hájíčková
›› Tereza Haváčová
›› Ivona Havelková
›› Ivona Hendrychová
›› Romana Hrazdírová
›› Renata Chloupková
›› Adéla Chlumecká
›› Marek Janás

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Břeclav a další obce
Jihomoravského kraje:
›› Elizabeth Dobešová
(Břeclav)
›› Alena Durdová (Vyškov)
›› Natálie Jaroňová (Břeclav)

›› Silvie Klapalová
›› (Zastávka u Brna)
›› Jindřiška Kohoutková
(Bučovice)
›› Veronika Krajíčková
(Zastávka u Brna)

Ivana Jančoková
Eva Jandourková
Matouš Jelínek
Hana Kachlíková
Yuko Karasawa
Alexandra Kobellová
Dominika Kopecká
Vladimír Kopšo
Hana Krusberská
Miroslav Kvasnica
Lenka Kyčerková
Petr Líčník
Klára Loukotová
Ondřej Macl
Jarmila Matochová
Tereza Modráková
Jan Mušuta
Barbora Nekoksová
Tereza Němečková

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Lubomír Pavlica
Petr Schreiber
Zdeňka Sitová
Ivo Skopal
Andrea Sládečková
Jan Smejkal
Libor Smyček
Jolana Stejskalová
Zuzana Stuchlá
Pavel Sycha
Lucie Teichmanová
Linda Váchová
Markéta Vemělková
Nikol Viceníková
Dana Vondráková
Jakub Vykydal
Adriana Zámečníková
Barbora Zedníčková
Anna Žáková

›› Anna Lachmanová
(Břeclav)
›› Alena Mochťáková
(Břeclav)
›› Eva Stánková (Břeclav)
›› Klára Šubíková (Břeclav)
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Naši dobrovolníci/ice
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Zkušenost dobrovolnice

3.1.
3.2.

„Ráda bych se s Vámi podělila o mou zkušenost dobrovolníka. Všechno začalo dva roky zpátky, kdy
jsem jako studentka pedagogické fakulty usoudila, že mám spoustu nevyužitého potenciálu a málo
„pracovních“ zkušeností. Dobrovolnictví byla jasná volba.
Na první doučování jsem dorazila s rozklepanými koleny a s hlavou plnou mylných představ.
Kolena se uklidnila hned, co jsem poznala svou klientku a její rodinu. A mylné představy odchází
postupně. Jako první odlétla iluze, že doučování je flákárna, kterou člověk zvládne jen tak z patra.
Naopak. Během hodiny člověk musí umět vysvětlit, že desetina je víc než setina, že h, ch, k, r, d, t, n
jsou pekelně tvrdé hlásky a jaké zásluhy měl Karel IV. A pokud toto všechno zvládneme, na konci
doučování zpravidla zjistíme, že se zítra píše písemka z angličtiny. Z čeho přesně, na to si ne a ne
vzpomenout. A co teprve, když začne venku svítit, to se člověku tak moc nechce… Ale musí.
Doučování je prostě výzva! A i když známky vynaloženému úsilí často neodpovídají, uspokojení nám
oběma přináší vzájemný vztah, který teď leží v kamarádské rovině. Učení přece není jen o nabývání
encyklopedických znalostí, jak by se chtělo mylně uvažovat.
A dobrovolnictví není práce, která je bez odměny – další z řady mylných představ. Dobrovolník
také získá. Kamarády, úsměvné zážitky, působivou kolonku v životopise, pocuchané nervy a dobrý
pocit především. Poslední třešinkou na dortu je fakt, že se Ikvéčko o své dobrovolníky stará.
Poskytuje odborné vedení, občas pořádá vzdělávací nebo sportovní akce.
Tímto z pozice dobrovolníka děkuji mé klientce i sdružení za naplnění potenciálu a spoustu
zkušeností.“
Jarmila

Dobrovolníci
mění svět!
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Poděkování ředitelky IQRS
Milí dobrovolníci,

přinášíte nám radost a posilujete naši motivaci a energii. Jste zrcadlem naši vize ve světě.

Patří Vám náš

respekt a velké poděkování za pomoc, díky které se nám daří udělat mnohem více dobré práce, s novými
a pestrými nápady a energií.

Ať Vaše dobrovolnická činnost povede jakýmkoli směrem, přeji Vám, aby naplňovala ta očekávání, pro
která jste se pro ni rozhodli. Kéž jste inspirací pro druhé… pro nás inspirací už dávno jste…
Za sebe a všechny kolegy a klienty IQ Roma servisu...
ze srdce děkuji…

kap

3.3.

Praktikanti & Stážisté
››

19 praktikantů/ek a stážistů/ek na odborné praxi v IQRS

Každoročně je zájem o vykonání odborných praxí v IQ Roma servisu. Nejčastěji se studenti/ky zapojili
do volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, ale také do asistence sociálním pracovníkům
v Centru poradenství a zaměstnanosti, v administrativě, v právním a v analyticko-metodickém úseku.
Stážisti/ky měli také zájem o činnosti spojenou s PR a analyticko-metodickým úsekem.

AKTIVITY
IQRS
PROGRAMY IQ ROMA SERVIS 2012
IQRS

servis poskytuje přímou práci v rámci celého jihomoravského kraje, naše

pobočky máme v
potřebných obcí
a další.

Brně, Břeclavi a Vyškově, ale terénně pracujeme i v dalších
kraje např.: Zastávka, Tišnov, Bučovice, Mikulov, Lanžhot

IQ Roma servis však
metodiky, koncepce,

není jen regionální organizací.

V nepřímé

kampaně, atd.) jsme aktivní na celorepublikové úrovni

a v nezanedbatelné míře i mezinárodně.

Brno:

Ředitelství, korespondenční adresa:
Vranovká 45, Brno, 614 00
Tel. 1: 543 213 310 (recepce)
Fax: 543 214 809
Sídlo:
Cejl 49, Brno, 602 00

Vyškov:

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

Břeclav:

práci (vzdělávání,

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

Blansko

Ivanovice
na Hané
Zastávka

Znojmo

Bučovice

Hodonín
Mikulov
Lanžhot
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PRO
RODINY
PROGRAM PRO RODINY

018

Hlavním

cílem programu je podpora a rozvoj rodičovských kompetencí v péči o mladší děti,

s důrazem na kvalitní předškolní a základní vzdělávání inkluzivního typu.

Je

určený rodičům a jejich dětem

„Podporujeme jednotlivé
členy rodiny tak, aby mohli
využít své přirozené zdroje
a rozvíjeli své kompetence

v péči, výchově a vzdělávání
svých dětí“

(0

až

8

let), zejména romského původu, kteří z různých důvodů

potřebují větší míru podpory a přípravy.

Nabízí

aktivity pro děti

samostatně i společně s jejich rodiči. Cílem je nejen rozvíjet dítě, jeho

schopnosti a znalosti, ale naučit také rodiče s dítětem pracovat,
připravovat ho na vzdělávání a rozvíjet ho po stránce fyzické,
osobnostní i sociální.
školy.

Část

Nenahrazuje

běžné služby, jako jsou mateřské

aktivit podporuje také rodiny, ve kterých již probíhá

dohled jiných institucí, hrozí odebrání dítěte z rodiny nebo rodina
o návrat dítěte usiluje.

Využívá

profesionální nástroje pomoci

i kontroly a rozvíjení přirozených zdrojů a silných stránek.

Program pracuje jak v centrech organizace, tak v domácnostech klientů a v institucích.
Základními principy naší práce jsou:
›› aktivní zapojení rodičů a dětí společně
›› hledání nesegregovaných cest ve vzdělávání
›› individuální plánování v rámci rodiny i s institucemi
›› koordinace služeb tam, kde s klientem jedná více stran
›› poskytování takové míry podpory, která povede klienta k postupné samostatnosti

Pro Rodiny
v číslech
››
››
››
››
››
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4.1.

2 070 kontaktů
177 zapojených rodičů a dětí
58 dětí nastoupilo s naší podporou
do inkluzivní ZŠ
19 dětí nastoupilo s naší podporou
do inkluzivní MŠ
18 rodin jsme podpořili ve
spolupráci s OSPODy

Centrum pro rodiče s dětmi v roce 2012
V průběhu roku s námi (v Brně) spolupracovalo 56 rodičů s dětmi. V tomto roce vzniklo centrum v Břeclavi,
které realizuje aktivity s rodiči a dětmi přímo v prostorách jednoho domu ve vyloučené lokalitě, kde se
zapojilo 13 rodičů s dětmi. V dalších obcích Jihomoravského kraje (Vyškov, Bučovice, Zastávka u Brna
a další) probíhá spolupráce pouze formou poradenství, a to přímo v domácnostech klientů.
›› s dětmi pracujeme individuálně i skupinově, realizujeme lekce pro rozvoj myšlení, slovní zásoby,
komunikace, jemné i hrubé motoriky, orientace v čase a prostoru
›› rodiče učíme, jak rozvíjet vlastní děti, nabízíme materiály pro domácí práci rodiče s dítětem (pracovní
listy, knihy), poskytujeme poradenství v oblasti péče o dítě a jeho výchovy
›› motivujeme rodiče, aby využívali předškolní vzdělávání (mateřské školy), a tím připravili dítě na
kvalitní základní školu
›› v době zápisů do mateřských a základních škol poskytujeme informace o podmínkách a průběhu
zápisů, poradenství při volbě škol a doprovody na zápis v případě zájmu
›› pořádáme mimořádné akce, společná komunitní setkání (Den matek, Den dětí, výlety atd.), besedy
zaměřené na podporu zdraví (očkování dětí, zdravá strava apod.)
›› některé rodiny navštěvujeme v domácnostech a pomáháme jim nastavovat vhodné prostředí pro
dítě, dáváme zpětnou vazbu na komunikaci rodiče a dítěte v přirozeném prostředí
›› rodičům zprostředkováváme další služby naší organizace (hledání zaměstnání, pomoc v oblasti
bydlení, dluhové problematiky, právní poradenství), aby měli možnost řešit svou složitou sociální
situaci
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4.2.

Dža andre lačhi škola
I v roce 2012, tak jako v letech předešlých, jsme pořádali efektivní
komunitní kampaň s názvem Dža andre lačhi škola (Jdi do dobré
školy). Především formou plakátů, informačních letáků, video
spotů a intenzivní práce v terénu. Cílem kampaně je upozornit
rodiče na zápisy do základních škol, které probíhají v měsíci
lednu a únoru. Informujeme rodiče o možnosti vybírat školu pro
své dítě nejen na základě místa, kde bydlí, ale taky podle kvality
školy. Podporujeme možnost volby rodičů, kteří chtějí dobré
vzdělávání pro své děti a mají zájem o inkluzivní školy. Na tyto
aktivity navazuje informační kampaň podporující zápisy dětí do
mateřských škol, tak aby rodiče své děti připravovali na dobré
vzdělání co nejdříve.
V roce 2012 jsme podpořili 58 dětí v nástupu do inkluzivní
základní školy a 19 v nástupu do inkluzivní mateřské školy.

Plakát
kampaně

ŠKOLA
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„Před

IQRS. Dozvěděla
Příklad z praxe
jsem se o mateřském centru a o paní Božence.
Nechtěla jsem umístit děti do mateřských
školek mezi romské děti. Proto jsem se rozhodla pro umístění svých dětí do mateřského centra
IQRS. Sama jsem se zapojila do přípravy pro předškolní vzdělávání. Při zápisu do nesegregované
základní školy jsem byla nejprve odmítnuta, ale na základě telefonického rozhovoru paní Boženky
s ředitelem školy, bylo mé dítě nakonec přijato. Byla bych ráda, kdyby každá instituce měla takový
přístup jako právě IQRS. Paní Boženka mě vede k vedení domácnosti, placení nájmu, volby dalšího
vzdělávání dětí, mít své místo a postavení ve společnosti, aby v rodině panovala spokojenost. IQRS má
svůj tým zaměstnanců, který se právě o tyto činnosti snaží. Díky této organizaci jsem vyřešila situace,
které jsem potřebovala vyřešit a nadále řeším své rodinné problémy úspěšně se zaměstnanci IQRS.“
paní

rokem jsem přišla do

Poláková
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Podpora rodin s dětmi
Služby jsou určeny rodinám, které žijí v podmínkách sociálního
vyloučení, a kde hrozí odebrání dítěte z rodiny. Současně
podporujeme rodiny, kterým bylo již dítě odebráno a usilují o jeho
návrat z ústavního zařízení, či rodiny, které potřebují podporu
po návratu dítěte. Tuto podporu nabízíme v úzké spolupráci
s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dalšími
odborníky ve městě Brně (v roce 2012 intenzivní spolupráce
ve čtyřech městských částech), v Břeclavi a v dalších obcích
Jihomoravského kraje (Vyškov, Bučovice a další). Naše organizace
je od roku 2007 pověřenou právnickou osobou k výkonu sociálněprávní ochrany dětí a od roku 2011 máme registrované sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Intenzivní
spolupráce s
››
››
››
››

18 rodinami,
z toho 12 ve městě Brně,
2 v Břeclavi a
4 v dalších obcích JMK.

Proč program podpory rodin
››

intenzivní práce s rodinami, kterým jsou často služby doporučeny institucí (např. orgánem sociálně
právní ochrany dětí).

Rodina

nevyhledala službu sama, musíme pracovat i s

„nedobrovolným“

zapojením

››

odborníci z různých institucí o sobě někdy nevědí nebo nesdílí informace o rodině, někdy mají různé
cíle a práce s rodinou je nejednotná

››

rodina a její členové mají různé potřeby, problémů k řešení je mnohdy několik najednou, navzájem

››

díky nedostatečné znalosti komplexní situace klienta, se instituce zabývají více důsledky a méně

spolu úzce souvisí, kapacita a odbornost jednoho pracovníka na všechno nestačí
příčinami problémů

->

problémy se tak u klienta (v různé míře) objevují opakovaně, přenáší se do

dalších generací

Rodinám nabízíme tyto služby
››

poradenství v oblasti péči o dítě, vzdělávání, výchovy, návazně pak v bydlení, hospodaření

››
››
››
››

rodinná asistence v domácnosti rodiny či v

domácnosti apod.

Centru pro rodiče s dětmi

terapeutické konzultace individuální, párové i rodinné
koordinace zapojených institucí

(OSPOD, škola, lékaři, atd.)

individuální plánování společně s klientem a ostatními odborníky, účast na případových
konferencích

››
››

kap

4.4.

profesionální nástroje pomoci i kontroly, využíváme přitom přirozené zdroje a silné stránky
zprostředkování návazných odborných služeb

Spolupráce s institucemi
Při práci s dalšími odborníky a institucemi pracujeme formou tzv.
casemanagementu (koordinované spolupráce), aby se zapojené
strany i s rodinou spojily a stanovily si společné cíle. Nejčastěji
spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí, školami,
lékaři a sociálními pracovníky.

Příklad z praxe podpora rodin
první společná případová konference.

Týkala

„V

roce

proběhla
městě
se situace

2012

pedagogického pracovníka

IQ Roma

Na

››

››

Břeclavi
12 letého

››

doporučení

››

servisu souhlasila škola, rodina

OSPOD se společným setkáním na případové konferenci. Cílem setkání
bylo pomoci chlapci zlepšit jeho situaci ve škole, nastavit kroky vedoucí
i

››

ve

chlapce, který pocházel ze složitého sociálního prostředí a výrazně
se zhoršilo jeho chování, absence a prospěch ve škole.

Intenzivní
spolupráce
pořádáme společná setkání
s institucemi a rodinami
na základě vícestranných dohod
koordinujeme služby kolem
rodiny a podporujeme předávání
informací
s rodinami i institucemi
individuálně plánujeme
a společné cíle a kroky pravidelně
vyhodnocujeme
nabízíme organizaci a facilitaci tzv.
případových konferencí
nabízíme a vítáme společnou
metodickou práci s institucemi
a konzultace v zavádění standardů
sociálně právní ochrany
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k řešení.

(z pozice nezaujatého
účastníka řídila diskuzi a vedla skupinu k nastavení jasného a termínovaného plánu). Setkání, kterého
se účastnili 3 zástupci školy, dvě pracovnice OSPOD, pedagogický pracovník IQ Roma servisu, terénní pracovnice
IQ Roma servisu, maminka a také samotný chlapec, trvalo hodinu a půl. Hlavními principy byly: rovnocenný
přístup všech stran, hledání řešení, nikoli nedostatků, právo každého účastníka na vyjádření, jasné kroky,
odpovědnosti a termíny pro stanovený plán. Setkání proběhlo úspěšně, došlo ke shodě nad stanoveným plánem,
který byl písemně zaznamenán a předán všem účastníkům setkání.“

kap

4.5.

Pracovníci

pozvali kolegyni z

Brna,

která byla tzv. facilitátorkou setkání

Nabídka školení, facilitací, případových konferencí
V oblasti práce s rodinami a spolupráce s institucemi nabízíme také školení pro pracovníky dalších
neziskových organizací nebo institucí, kteří pracují s rodinami či chtějí ve své práci uplatňovat principy
casemanagementu.
Více viz. www.akademie-diversitas.cz

kap
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Náš tým
Celkem v Programu Pro Rodiny v roce 2012 pracovalo 6 pracovníků s různou odborností, v průměru
na 4,45 úvazku.
››
››
››
››

2 Pedagogické pracovnice pro předškolní vzdělávání
2 Sociálně pedagogické pracovnice, se zaměřením na děti školního věku
1 Terénní sociální pracovnice se specializací na bydlení, zadluženost a další témata
1 Sociální a terapeutická pracovnice

O programu
Pro Rodiny
a jeho aktuality

Pro
Dospělé
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
Cílem programu je zlepšení a sociální stabilizace celkové životní situace jednotlivců i jejich rodin.
Služby

mohou využít lidé starší

15

let, zejména romského původu, kteří se nacházejí v nepříznivé

sociální situaci a hledají informace a podporu k jejímu zmírnění, či vyřešení, a na kterém aktivně

spolupracují. V případě kapacity nabízíme naše služby také dalším osobám potýkajícími se s uvedenými
jevy, bez ohledu na etnickou příslušnost.

„Nabízíme našim klientům
a klientkám informace
a podporu při řešení

problémů s bydlením,

hledáním práce, dluhy

Specifickou

pozornost věnujeme podpoře zaměstnanosti, udržitelnosti

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

S

klienty/kami se setkáváme v našich centrech

a plánováním rozpočtu.

domácnostech a v terénu.

nebo vyřešení problémů

››
››

Společně usilujeme o zlepšení
i celkové nepříznivé sociální
situace.“

a instituce.

Každá

(poradnách),

v jejich

V účelných případech je doprovázíme na úřady
Služby organizujeme v rámci dvou forem:

Centrum komunitní a terénní sociální práce
Centrum poradenství a zaměstnanosti

forma reaguje na odlišné situace a potřeby.

Terénní

forma nové

klienty aktivně oslovuje, mobilizuje, adresně provází a motivuje.

Zvyšuje

práh dostupnosti a dosahu sociálních služeb v praxi. Poradenská forma je (v rámci svých stabilních

otevíracích hodin) kdykoli dostupná všem samostatným klientům a již zmocněným, stabilizovaným
klientům terénní sociální práce. V

Brně, Břeclavi a Vyškově mohou klienti navštívit poradnu, která
zaručuje stabilní otvírací dobu, posiluje samostatnost a nezávislost. Terénní sociální pracovníci,
kteří navštěvují klienty v domácnosti nebo doprovází na jednání s institucemi, působí nejenom
v těchto obcích, ale pravidelně dojíždí také do Zastávky, Tišnova, Bučovic, Mikulova, Lanžhotu
a dalších menších obcí v okolí.
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Témata práce
››
››
››
››
››
››
››
››

pracovní poradenství a služby zaměstnanosti
spolupráce se zaměstnavateli při zaměstnávání klientů
pomoc s problémy s bydlením

„Dali jste mi i mé rodině
naději, i když nás všichni

pomoc s problémy zadluženosti

ostatní považovali za

podpora pracovních a kariérních kompetencí dospělých klientů

právní poradenství a asistence

beznadějné případy.“

paní Iveta

podpora vážně narušených vztahů v rodině nebo sousedství
ochrana před diskriminací a pomoc obětem diskriminace

Pro Dospělé
v číslech
Poradny
››
››

Kontakty – 8102
Klienti/ky – 1183

Nejčastěji řešená témata (dle četnosti
intervencí) v roce 2012
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Podíl kontaktů
%
hledání zaměstnání, nabídka
volných pracovních míst

kap

5.2.

Zaměstnanost

Velká část našich klientů naráží na překážky při hledání práce.
U někoho je příčinou nezaměstnanosti nízká kvalifikace či
nedostatek pracovních zkušeností,
„Myslím, že hodně pomáháte, někdo má potíže s orientací na trhu
práce, s hledáním vhodných inzerátů
bez vás bych nevěděla, kde se
a komunikací se zaměstnavateli.
nabízejí volná pracovní místa,
I v dnešní době se velmi často
potkáváme s diskriminací z důvodu
a taky se dozvím, jak se tam
romského původu.
dostanu. Kdybyste nestáli

komerční dluhy

16

hledání nového bydlení

12

udržení stávajícího bydlení

8

sociální zabezpečení

6

(hmotná nouze)
rodinné a mezilidské vztahy

5

Terénní program

››
››

Kontakty – 5623
Klienti/ky – 542

Nejčastěji řešená témata (dle četnosti
intervencí)

za nic, tak sem za vámi

V roce 2012 získalo 44 klientů
zaměstnání
ve
spolupráci
nechodím.“
s pracovníky IQ Roma servisu.
paní Z. K. z Cejlu Podařilo se nalézt zaměstnání
v různých oborech, nejen úklid
kanceláří nebo venkovních prostor, dělník ve výrobě či stavební
profese jako je pomocný dělník na stavbě a zedník, ale také
specializovanější profese (sádrokartonář, řidič autobusu,
obchodní zástupce, doručovatelka u České pošty a řada dalších).
Pracovník, společně s klientem, hledá konkrétní problémy, které

20

Podíl kontaktů
%
udržení stávajícího bydlení

14

komerční dluhy

14

hledání nového bydlení

12

sociální zabezpečení

9

(hmotná nouze)
Jiné
hledání zaměstnání, nabídka
volných pracovních míst

6
5

jsou příčinou nezaměstnanosti. Podle potřeb každého klienta nabízí vhodné služby. S některými klienty prochází
všechny inzeráty a vybírají vhodné z nich, a to podle zadané specifikace (vzdělání, praxe, pracovní doba atd.) Jiným
klientům nabízí nástěnku s pravidelně aktualizovanými nabídkami práce, aby si ji mohli sami vyhledávat.
Někteří klienti využívají individuální podpory při sepsání životopisu nebo při elektronické komunikaci s klientem

(založení emailové schránky, formulace emailu zaměstnavateli). V Brně i Břeclavi mohou zájemci využít skupinovou
počítačovou výuku, která je zaměřená na praktické dovednosti práce s počítačem (pro vyhledávání nabídek zaměstnání,
komunikaci se zaměstnavateli nebo
řešení dalších zakázek). Počítačovou
Paní Zdena několik
výuku navštěvovalo v tomto roce
Příklad z praxe
37 klientů, z toho 14 účastníků
let
uklízela
úspěšně kurz ukončilo. Několik
především ve zdravotnických zařízeních, pak ale o práci přišla
klientů pokračuje v dalším roce.
a po několika měsících marného hledání navštívila naši poradnu.
V roce 2012 se podařilo navázat
Paní Zdena byla zvyklá celý život pracovat a ztrátu zaměstnání
spolupráci s veřejnými institucemi
a ve všech lokalitách, kde působí nesla velice těžko. Přestože už pobírá starobní důchod, je pro
terénní pracovníci, mohou klienti ni ztráta zaměstnání problematická i z finančního důvodu,
rozvíjet své počítačové dovednosti
a zefektivnit tak hledání volných protože po zaplacení bydlení jí moc peněz nezbývá. Navíc
pracovních míst. Díky dlouhodobé ztratila svůj pravidelný životní rytmus a nyní se podle svých
práci sledujeme pokroky (klienti
slov potýká s pocity prázdnoty.
jsou při hledání zaměstnání
samostatnější a potřebují méně
podpory, mnohem lépe se orientují Nejdříve jsme začali pracovat na potřebných vstupních krocích
ve vhodných nabídkách práce
a zvládají dovednosti, se kterými – sepsali jsme společně životopis, založili emailový účet, který
dříve potřebovali pomoci).
se paní Zdena musela naučit ovládat, a po prvním hledání
V Břeclavi jsme také (v našem
volnočasovém klubu „Přístav“)
poskytli praxi třem klientům,
kteří pod vedením pracovníků
pobočky pracovali jako asistenti
volnočasových pedagogů nebo
doučovali.

nabídek jsme začali rozesílat žádosti o práci. S paní Zdenou jsme

se taky domluvili, že se bude sama ptát v různých obchodech
a kancelářích, jestli nemají zájem o pomoc při úklidu prostor.

Pravidelné osobní oslovování bylo úspěšné a paní Zdena začala
(na dohodu o provedení práce) uklízet v jedné z brněnských
pojišťoven.

Dne 10. 2. 2012 odvysílala Česká
televize reportáž, natočenou ve spolupráci s IQ Roma servisem. Tématem byly potíže s hledáním zaměstnání z důvodu
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záznamu v trestním rejstříku, přestože přestupek nijak nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí. Reportáž tak upozornila
na neřešitelnost některých situací (např. když z důvodu záznamu v rejstříku trestů pro neplacení alimentů, nelze
dlouhodobě najít práci, uchazeč si nemůže zvýšit příjem a tak začít alimenty platit).

Druhá
šance
Dluhy na nájemném a program
Druhá šance

kap

5.3.

Bydlení

Stabilní a důstojné bydlení je velmi důležitým předpokladem pro
běžný život rodiny i jednotlivců. Se ztrátou bydlení vzniká celá
řada dalších potíží (od prostředí pro
výchovu dětí až po ztížené podmínky
„IQ Roma servis mi opravdu
pro hledání práce). Navíc často při
hodně pomohlo v řešení
ztrátě bydlení, dohromady s dalšími
bydlení. Začala jsem splácet
sociálními problémy, vzrůstá riziko,
že si rodina nebude moct najít
dluhy za byt, kde s rodinou
standardní bydlení. Navíc bude
stále bydlím. Pracovnice se
muset za bydlení platit přehnaně
vysoké částky. Pří ztrátě obecního
mnou chodí na úřady, jinak
bydlení už mají šanci většinou jen
bych nevěděla, co všechno
v azylových domech, v předražených
řešit a co si mám vyřídit.“
ubytovnách nebo u příbuzných.

Paní V. z Brna

V předchozích letech zaváděl IQ Roma
servis program pro řešení dluhů
na nájemném (program Druhá šance).
V tomto roce byly dluhy za bydlení
jednou z nejčastějších zakázek našich
klientů. Forma pomoci se odlišuje podle
fáze zadlužení, ve které se klient nachází.
Nejlépe je možné pomoct v situaci,
kdy dluh na nájemném nepřevyšuje
tři dlužné nájmy a nevznikl tak ještě
zákonný důvod pro výpověď z nájmu
bytu. Pracovník i klient mají dostatek
prostoru ke konzultaci situace, nastavení
splátek dluhu a stabilizaci sociální situace
jako prevence opětovného zadlužení.
Ve většině případů přicházejí klienti již
s výpovědí z nájmu v ruce a řešení této
situace je pak náročnější.
V roce 2012 se podařilo čtyřem
rodinám v Brně dluh vyplatit, získat
novou nájemní smlouvu a udržet si tak
bydlení. Ve Vyškově situaci (se stejným
výsledkem) zvládli dva klienti. Pokud
jsou dluhy vyšší, je potřeba rozložit
splátky do delšího období. Pravidelně
tak dlouhodobě splácí dalších téměř
20 rodin.

Příklad z praxe „Druhá šance“
se sama starala o děti.
stálého zaměstnání.

Po

Problémy

Tak

tomu

bylo

například

maminky, která

u

s placením nájmu začaly po ztrátě

čtvrtém nezaplaceném nájmu dostala výpověď

z nájmu bytu. Maminka si našla brigády, ale ty na placení dluhu nestačily.

V této situaci se obrátila na IQ Roma servis. Se zaplacením dluhu nakonec
pomohla rodina a známí. Po uhrazení dluhu se také podařilo vyjednat
na bytovém odboru novou nájemní smlouvu. Po několika konzultacích se
ukázalo, že paní doposud nepobírala sociální dávky, protože pracovala,
a tak nevěděla, že se její nízký příjem po ztrátě zaměstnání může, díky
dávkám v hmotné nouzi, navýšit. Dnes je rodinná situace stabilizovanější
a maminka zvládá nájem každý měsíc zaplatit.
S

Příklad z praxe „Druhá šance“
2010,

kdy byly zařazeny do programu

na nájemném.

Obě

Druhá

paní

V.

probíhá

a paní

S.

intenzivní

spolupráce od roku
šance pro řešení dluhu

klientky se nacházely už v situaci bez platné nájemní

smlouvy a hrozilo vyklizení z bytu celým jejich rodinám s malými dětmi.
Přestože program Druhá šance trval jenom několik měsíců, obě klientky
začaly pravidelně platit nájemné i splátky, čímž dluh postupně snižovaly.
Protože se dařilo dodržovat pravidelné splátky, vyšla jim městská část
vstříc a oběma několikrát vystavila krátkodobé nájemní smlouvy.

V tomto roce se podařilo jedné z klientek splatit celý dluh na nájemném.
Druhá paní svůj dluh úspěšně snižuje pravidelnými splátkami (dle svých
omezených finančních možností).
Splácet

se daří i přesto, že u obou klientek se měsíční rozpočet

pohybuje na hranici životního minima.
řešit.

Opět

Obě

ženy našly sílu svou situaci

začaly platit nájem, a k tomu splátky dluhu.

Motivací pro
Zejména,
ztráta bydlení.

ně byla možnost udržet si bydlení a vyřešit vzniklou situaci.
když už bydlely bez platné nájemní smlouvy a hrozila

U

těchto

klientek

se

ukázalo, že

příčinou

narůstajících

na nájemném nemusí být lhostejnost nebo nevědomost.

dluhů

Uvědomovaly
si, že za bydlení se platit musí a jaké důsledky neplacení nájmu přináší.
Nedokázaly však tuto situaci řešit vlastními silami. Díky intenzivní
sociální práci a dohodě s městskou částí, se podařilo doposud nejenom
udržet bydlení, ale i poskytnout podporu a pochopení v mnohých jiných
oblastech života, ve kterých se potýkají s nesnázemi. Obě klientky teď
doufají, že po více než dvou letech pravidelného placení nájmu a splácení
dluhu, si bydlení definitivně udrží a dostanou nové nájemní smlouvy.

Pracovníci však s klienty neřeší pouze
samotný dluh na nájemném, ale snaží
se nahlížet na celkovou sociální situaci
klienta a jeho rodiny, aby se řešením
dluhů na nájmu neprohloubila celková
situace (např. zadlužení u komerčních
společností).

Sociální
byt
IQ Roma servis provozuje v Brně
od roku 2008 sociální byt určený
pro rodiny s dětmi. Za tu dobu jsme
poskytli služby sociálního bytu již
čtyřem rodinám. Poslední z nich bydlela
v bytě do prosince 2012, jednalo se
o osmi člennou rodinu, od ledna 2013
se do sociálního bytu přestěhoval otec
se třemi dětmi. Sociální byt poskytuje
na dobu 18 měsíců nejen ubytování,
ale zejména také doprovodný sociální
program, který znamená práci s rodinou
na řešení zadluženosti, péče o děti
a hledání zaměstnání tak, aby se jejich
situace ustálila. Chceme poskytnout
rodinám prostor pro řešení své
obtížné situace, za pomoci sociálního
pracovníka řešit problémy s dluhy nebo
docházkou dětí do školy, a také připravit
se na hledání bydlení na soukromém
trhu – tedy zejména mít prostor pro
spoření peněz na kauci, provizi, první
nájmy a náklady spojené se stěhováním.
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Během

naší spolupráce jsme se s rodinou

na problematiku dluhů.

Podařilo

F.,

zaměřili

se dohledat podklady

Příklad z praxe sociálního bytu

k většině dluhů a společně je utřídit podle důležitosti.

Protože rodina žije z nezabavitelného minima a nemá tak prostředky navíc na splácení, rozhodla se, že jakmile

si zvýší příjem, bude nejprve splácet dluh na zdravotním pojištění.
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Rodina již od počátku naší spolupráce chtěla řešit bydlení, sdělovali nám své obavy, že „my si tady vyzkoušíme,
jak bydlí normální lidi a protože nic neseženeme, zase se budeme muset vrátit na ubytovnu.“ Nejprve si rodina
zažádala o městský byt. Následně jsme začali hledat soukromý podnájem. Několikrát se při doprovodu
na prohlídku volného bytu stalo, že když majitel viděl romskou rodinu, tvrdil, že již je byt obsazený, popřípadě
se majitel bytu neukázal vůbec.
Asi

tři měsíce před ukončením nájmu v sociálním bytě, kdy se stále nedařilo najít vhodný podnájem

(buď

z důvodů nepřízně vlastníků komerčních bytů, nebo klienti v tu chvíli neměli peníze na složení prvního nájmu
a kauce), začali jsme hledat podnájem přes realitní kancelář.

Klienti v tomto období zmobilizovali veškerou svojí energii a začali velmi aktivně hledat podnájem všemi možnými
způsoby. Aktivita se nakonec vyplatila. Ze sociálního bytu se sice musela rodina přestěhovat na čtrnáct dnů
k mamince, následně se však, díky spolupráci s realitní kanceláří, přestěhovali do nově zrekonstruovaného bytu
2+1, který rozhodně nepatří mezi domy “sociálně vyloučené“.

Podpora efektivního sociálního bydlení pro obce
V rámci provozu sociálního bytu v Brně, se v praxi zároveň
učíme, jak lze nejúčinněji modelovat funkční možnosti a pravidla
sociálního bydlení v širším systémovém měřítku. Víme, že jeden
sociální byt situaci v Jihomoravském kraji nevyřeší. Snažíme
se proto s jednotlivými obcemi diskutovat možnosti rozvoje
sociálního bydlení (zejména pro rodiny s dětmi), které nemají
možnosti získat stabilní a důstojné bydlení jinou formou nebo
potřebují do začátku větší podporu sociálního pracovníka.
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5.3.

Zadluženost
Příčinou vzniku dluhů je málo pracovních příležitostí, nedostatečná orientace ve finanční oblasti, vysoké
náklady na bydlení (např. vyúčtování energií a vody z důvodu havarijního stavu domu) nebo nevyvážené
hospodaření s financemi. Výrazně také přispívá snadná dostupnost nebankovních půjček, často nabízených
s nedostatečnými nebo dokonce i klamavými informacemi.
Klientům můžeme pomoci s orientací ve svých dluzích,
s dohledáním všech potřebných podkladů a kontaktováním
věřitelů. V situaci, kdy má klient více dluhů, zpravidla dluhy
velmi rychle narůstají a pro klienta se situace stává nepřehledná.
Přehled o věřitelích, výši dlužných částek i narůstajících poplatků
je důležitá, zejména pro další práci při nastavování splácení,
jednání s věřiteli nebo s přípravou podkladů pro oddlužení.
Přínosem pro řešení je možnost konzultace své situace
s právničkou (v Brně v poradenských hodinách, v Břeclavi
1x měsíčně). Pracovníci se zaměřují, na intenzivní prevenci dle
aktuální situace, jako je informování o nových rizikových půjčkách.

„Do IQRS jsem přišla kvůli
dluhům. Měla jsem jich
hodně a nevěděla jsem, jak
to všechno splatit. Terénní
pracovnice mi pomohla, abych
věděla, kde začít. Teď máme
spolu s manželem dluhy
o

100.000,- Kč nižší.

Už se nebojím svoje dluhy
Z naší dlouholeté praxe víme, že kromě práce s jednotlivými
klienty na zmírnění dluhů a prevenci dalšího zadlužování, je řešit a možná se i dostaneme
důležité ovlivňovat legislativu a systém, který oproti jiným zemím do oddlužení.“
umožňuje nepřiměřené zadlužení a využívání nekalých praktik
Silvie K.
některých společností. Proto jsme se aktivně zapojili do Aliance
proti dluhům, která prosazováním legislativních změn, usiluje
o snížení negativních dopadů předluženosti. Do této skupiny přinášíme zejména naši klientskou praxi.
Aktivně zde spolupracují naše právničky, které v rámci veřejné zakázky, připravily obsáhlou analýzu
a návrhy k oddlužení.
Díky Alianci proti dluhům se v oblasti spotřebitelských úvěrů povedlo prosadit zákaz používání směnek
ve spotřebitelských smlouvách, přísnější pravidla pro posuzování bonity klienta (aby se předešlo
neúměrnému zadlužování), omezení nepřiměřených smluvních pokut a směnek. V oblasti vymáhání
pohledávek došlo ke snížení sazeb odměn advokátů a exekutorů. Nově byla (díky podnětům z praxe)
zavedena povinnost informovat dlužníka o závazku před podáním žaloby. Otevřená zůstává problematika
postihování nezabavitelných částek mzdy nebo důchodu na účtech klientů. U institutu oddlužení bude do
insolvenčního zákona zavedeno několik změn, které mají odstranit přílišný formalistický výklad a ulehčit
oddlužení bývalým živnostníkům a manželům.
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5.4.

Diskriminace
Téměř všichni naši klienti mají zkušenost s diskriminací – při hledání zaměstnání, při nástupu do mateřské,
základní nebo střední školy, při hledání bydlení nebo třeba při trávení volného času. Diskriminaci
ve službách v praxi testovala skupinka Romek, které chtěly v pátek 20. 8. ve večerních hodinách navštívit
brněnské kluby. V doprovodu redaktorky MF Dnes narazily hned na tři kluby (Ratejna, Caribic club a Tabarin
club), do kterých je vyhazovači nepustili s vysvětlením, že se jedná o soukromou párty nebo že je nutná
registrace na facebooku. Vzápětí však bez problémů pustili další pracovníky IQ Roma servisu jenom proto,
že nebyli Romové.
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Každému, kdo chce diskriminační jednání řešit, nabízíme konzultaci o vhodném postupu řešení – možnost
mediace, jak zajistit podklady o diskriminačním jednání nebo společné sepsání stížnosti.
V roce 2012 jsme také uzavřeli smlouvu s Veřejným ochráncem práv o spolupráci při realizaci testingů
v případech etnické diskriminace.

Z novin

V roce 2012 zažila neočekávanou a ve svých rozměrech obrovskou
diskriminační kauzu Břeclav. Tehdy byli 3 Romové obviněni z trestného
činu, nakonec se ukázalo, že toto obvinění byl výmysl. V obci však vyvolalo
intenzivní protiromské nálady eskalované v protiromský pochod. IQ Roma
servis okamžitě začalo jednat - osobní rozhovory s místními Romy, mediace,
obrana klientů před neodbytnými novináři, jednání s městským úřadem
o vývoji situace, tišení rozhořčení z mediální interpretace situace i vyjadřování
svobodného názoru do médií.
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5.5.

Komunitní práce
Přínosem komunitní práce v obci nebo konkrétní lokalitě je společné sdílení informací, názorů, hledání
řešení problematických situací, nebo třeba strávení společného
času a vzájemné poznávání se. Komunitní akce mají také potenciál „Jsem ráda, že se pracovnice
ke společným aktivitám všech obyvatel dané obce bez ohledu
z IQ Roma servisu
na etnickou příslušnost.
začaly zajímat o náš dům.
Ve Vyškově jsme realizovali v roce 2012 komunitní akci zaměřenou Je v havarijním stavu.
na vzdělání a zvýšení finančních kompetencí, na konci prázdnin
jsme uspořádali také rodinné odpoledne s módní show. Také Není bezpečný pro nás
velmi oceňujeme, že do přípravy i realizace aktivit se zapojila dospělé, natož pro naše
paní z romské komunity. Ta podporuje nejen akce s dětmi,
děti. Jsou zde velice špatné
ale také spolupráci s dalšími místními organizacemi a zapojení dětí
i rodičů do běžného života obce. V Bučovicích jsme v květnu 2012 hygienické podmínky. IQ
strávili příjemné rodinné odpoledne a na konci roku uspořádali Roma servis jedná s městem
mikulášskou besídku.
o přidělení náhradních bytů.
V červenci 2012 jsme připravili komunitní akci v Brně na dvoře
Cejlu 49. Na akci se sešlo přibližně 50 dospělých a 100 dětí. Cílem
bylo informovat nájemníky o rizicích vyplývající z podepisování
smluv od podomních prodejců, proto se akce účastnila nejenom
naše právnička, ale také ředitelka a dluhová poradkyně správy
nemovitostí. Pro účastníky bylo téma zajímavé, protože ještě
po společném programu chodili svou situaci individuálně
konzultovat za pracovníky IQ Roma servisu i správy nemovitostí.
Součástí programu bylo vystoupení divadelní skupiny Bengore,
živá hudba a program pro děti (malování na obličej, vytváření
ovocných špízů a papírových růží, při kterých děti ukázaly, jak jsou
šikovné).

Už některým nájemníkům

město hledá důstojnější
bydlení a my se těšíme,

že budeme bydlet v domě,
který bude bezpečný pro naše
děti.“

Paní Irena z Brna
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Komunitní

práce je také velmi účinný nástroj při

hledání řešení náročných situací spojených s bydlením.

Příklad z praxe

Dlouhodobá krizová situace v penzionu Pohoda
v Charvátské Nové Vsi (Břeclav) vyústila na podzim v odpojení téměř 35 nájemníků od tepla, vody
a elektřiny. Kvůli velmi napjatým vztahům uvnitř lokality do celého procesu vstoupila i policie a město
Břeclav. Pracovníci se proto, po počáteční intenzivní fázi, kdy cílem byla stabilizace bytové situace, začali
společně s nájemníky penzionu pravidelně scházet a mluvit o tom, jak vyhrocené a pošramocené vztahy,
které mj. také stály za podzimní krizí, zlepšit. Na konci roku tuto iniciativu převzala místní Apoštolská
církev a pracovníci IQ Roma servisu se opět zaměřili na monitoring placení nájmů a udržení otevřené
komunikace s majitelem nemovitosti.
V

polovině roku

2012

jsme začali pracovat také

s nájemníky obecního domu na
špatném technickém stavu.

Cejlu, který

Nájemníci

je ve velmi

Příklad z praxe

byli dlouhodobě

nespokojení, obávali se o svou bezpečnost, nevěděli však, jestli mají nějakou naději na změnu.
jednání s městskou částí

Brno-sever

V

průběhu

jsme zjistili, že dům bude muset být z důvodu bezpečnosti vyklizen.

S nájemníky, kteří nemají dluhy na nájmu, jsme podali žádosti o náhradní byty a už na konci se první rodina
Druhá šance a pomoc
s jednáním s městkou částí.
stěhovala do jiného domu. Nájemníkům, kteří mají dluh na nájmu, jsme nabídli program

kap
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5.6.

Zdravotní péče
Podvody při změně zdravotní pojišťovny se nestávají sice často, o to závažnější dopady mohou mít.
Na konci roku 2011 navštívila dvojice mužů několik rodin na Vyškovsku se záminkou kontroly platnosti
kartiček zdravotní pojišťovny, současně jim však bez jakéhokoliv upozornění dali podepsat formulář pro
registraci k Revírní bratrské pokladně. Nejenom že klienti nebyli vůbec informováni o skutečném účelu
návštěvy těchto náborových agentů, přišli však také o přístup k lékařské péči, protože tato pojišťovna nemá
v regionu téměř žádné smluvní lékaře. IQ Roma servis proto začal jednat s Revírní bratrskou pokladnou
o nápravu vzniklé situace. K tématu byla 28. 1. 2012 odvysílána reportáž České televize.

kap

5.7.

Náš tým
Celkem v Programu Pro Dospělé v roce 2012 pracovalo 22 pracovníků s různou odborností, v průměru
na 21,7 úvazku.
››
››
››
››

8 terénních sociálních pracovníků v Brně
7 terénních sociálních pracovníků v Břeclavi a dalších obcích Jihomoravského kraje
5 poradenských pracovníků v Brně
2 právničky

O programu
Pro Dospělé
a jeho aktuality

PRO
MLADÉ
PROGRAM PRO MLADÉ
Hlavním

cílem programu je zvýšit vzdělávací a kariérní úspěchy a podpořit profesní ambice

a osobnostní rozvoj mladé romské generace

(6-26 let).

Specifickou pozornost věnujeme kvalitnímu a inkluzivnímu základnímu vzdělání, úspěšnému přechodu
na vhodnou SŠ a udržitelnosti mladých v dalším vzdělávání a při nástupu do práce v rámci metody
Portas, kterou v praxi zaměřujeme zejména na věk 13-26 let.
Jádro

práce je zaměřeno na spolupráci klienta, pracovníka, rodiny a školy, popřípadě dalších

„Podporujeme růst úspěšné,
sebevědomé mladé romské

institucí.

Vzájemná propojenost, otevřenost a sdílení informací klientovi

umožňuje využít potenciál této podpůrné sítě a nabízí mu možnost být
jejím aktivním partnerem, který dokáže nést odpovědnost za vlastní
chování a rozhodnutí.

generace“

Klienti Programu pro Mladé mohou navštěvovat volnočasové kluby
v Brně, Břeclavi a Vyškově, formou terénní pedagogické práce nacházet nabídku služeb a podporu
také v obcích Bučovice, Zastávka u Brna, Mikulov a Lanžhot. V domácnostech, na školách
i v centrech zlepšují a rozvíjí své povinnosti školní výuky a společně s pedagogy či dobrovolníky
řeší vzdělávací, rodinné či osobní problémy.

V

2012 byl
nábřeží v Brně. I
roce

pro děti a mladé otevřen nový venkovní prostor, tzv.

„Plácek“ na Svitavském

díky tomuto plácku se mohou mladí setkat se smysluplnými aktivitami přímo

ve svém nejbližším okolí.
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Základní principy naší práce
››
››
››
››
››
››

respekt k svobodné volbě klienta/ky a partnerský přístup
podpora individuality a samostatnosti klientů/tek
dodržování zásad etického jednání s klienty/kami
respekt k jedinečnosti, tolerance a lidskost

partnerský, koncepční a sebevědomý přístup k institucím
víra v možnost změny klientů/tek

Témata práce
S

mladými klienty/kami se setkáváme jak v našich centrech, tak v jejich domácnostech, terénu, i přímo

na školách.

Služby organizujeme v rámci 2 cílů:

Centrum prevence a osobnostního rozvoje:
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››

nízkoprahové aktivity pro děti a mládež v uzavřeném i otevřeném prostoru (kluby a plácky

››

osobnostní výchova, preventivní tréninky a hry

››

veřejné parky a hřiště)
drogy, sexualita aj.)

(finanční

–

gramotnost, pracovní pohovory,

volnočasové kroužky (hudebna, vedení mladých kapel, taneční, rukodělné a tvořivé dílny, dívčí
kroužky, mediální a

IT výchova atd.); tematické akce a dny
›› exkurze, výlety, víkendové, sportování, táborové a jiné akce
›› občanská, dramatická a mediální výchova (mládežnický časopis,
komunitní rádio a web, atd.)

divadelní spolek

Bengore,

Centrum vzdělávání a profesních ambicí:
›› individuální koučink - dlouhodobé provázení a podpora ve vzdělávací dráze
›› systematická spolupráce s klientem, jeho rodiči a školou metodou Portas
›› poradenství pro volbu školy a profese
›› doučování, tematické, IT, jazykové aj. vzdělávací semináře a kurzy
›› EEG biofeedback
›› spolupráce a motivační lekce na školách (př.: vztahy a multikultura, finanční
volba školy a profese aj.)
›› profesní exkurze, stáže, brigády
›› podpora nástupu do práce a kariérního uplatnění
Pro efektivnější podporu vzdělávání mladých Romů jsme zřídili fond Gendalos/Zrcadlo:
Transparentní účet: 6 500 413 001 Kód banky: 5500
sms: DMS_Gendalos na 87 777, www.gendalos.cz

gramotnost,

Témata a aktivity Programu Pro Mladé
Pro Mladé
v číslech
››
››
››
››
››

Celkový počet klientů: 667
Počet klientů Brno: 485 klientů/tek
Počet klientů Břeclav: 108 klientů/
tek
Počet klientů JMK: 74 klientů/tek
Celkový počet kontaktů: 14770

Centrum prevence a rozvoj
osobnosti
››
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6.3.1

koučink a individuální podpora ve vzdělávání poradenství

Klienty podporujeme v objevení vlastních snů, vizí a přání.
Pomáháme jim nalézat a poznávat silné stránky i vnitřní překážky,
které je vzdalují od jejich cílů.
Doprovázíme je rozhodováním při
„Chci, aby na mne byli
volbě střední školy, povolání nebo
rodiče pyšní. Hodně mě v
rozvoji talentu a zájmů. Koučink
tom podporují. Když se něco
a individuální podpora se po
mnohaletých zkušenostech stala
stane, pěknýho i škaredýho –
hlavním nástrojem pedagogické
slova vytvářím tancem…“
sociální práce programu Pro Mladé.
M. (14let) Dlouhodobá, intenzivní a zacílená
spolupráce, ve které si jsou všechny
strany rovnocennými partnery, přináší klientům nové zkušenosti
a poznání. Vedle vzdělanostních a profesních cílů spolu s klientem
rozvíjíme také jeho odpovědnost, samostatnost, sebedůvěru
a sebehodnotu.
Díky této podpoře nastoupilo v roce 2012 24 klientů na střední
školu a další klienti díky podpoře některého z dotačních
či stipendijních programů posílilo svou motivaci ke vzdělání
a rozvoji svého talentu.
Zvyšování cílevědomosti klientů a jejich zapojení do běžného
života mladých lidí naší společnosti je možné i díky nadačnímu
a stipendijnímu programu Gendalos/Zrcadlo, poradenstvím
v dotačních programech Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a fondu Patria.
Důležitou součástí individuální práce s klientem je navazování
kontaktů na místní zdroje tak, aby klienti žili v pestrém vztahovém
prostředí ideálně bez podpory sociální služby.

Nízkoprahové kluby
›› Brno – Ø 19 klientů denně
›› Břeclav – Ø 14 klientů denně
›› Terénní práce / plácek – 19
klientů denně
›› Kroužky – celkem navštěvovalo
kroužky 341 klientů/tek
›› Hudební dílna 163 klientů/
tek,
›› Taneční kroužek 73 klientů/
tek,
›› Dívčí klub 54 klientů/tek,
›› Výtvarný kroužek 51
klientů/tek

Centrum vzdělávání a profesních
ambicí
››
››
››
››
››
››
››

210 klientů/tek využilo možnosti
individuálního doučování, z toho
62 v rodině
102 klientů/tek využilo možnost
individuální odborné konzultace
a podpory dalšího vzdělávání
302 účastníků/nic skupinového
poradenství pro volbu studia
a povolání na školách
20 klientů podalo přihlášku na SŠ
26 klientů nastoupilo na SŠ
9 klientů nastoupilo do posledního
ročníku
8 klientů jsme připravovali na
maturitu
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S. je živý, temperamentní 14 letý romský kluk, jež bydlí
se svými rodiči a malým bratrem na městském sídlištním

Příklad z praxe „Jak jinak…“

1+0. Rodičům se nedaří najít stabilní dobrou
práci, přesto, že téměř pořád pracují v různě se nabízejících krátkodobých brigádách, peněz má rodina
velmi málo. Díky tomu, že rodina nežije ve vyloučené lokalitě chodí S. na základní školu s velmi dobrou
úrovní, která mu dává dobré vyhlídky pro další studium. S. má veliký sen a koníček – stát se fotbalistou.
Nemá však na zaplacení kroužku, ani pořádný prostor doma na učení. Jako normální pubertální kluk občas
vyvádí a občas nedělá, co má. Je to však vnímavý kluk, který dokáže učivo rychle pochopit a reagovat.
Chybí mu však prostor a možnosti, kde může své přednosti rozvíjet.
bytě

Do IQ Roma servisu začal S. docházet na podzim 2009, a to jen aby se doučil několik málo témat, kterým
nerozuměl. Službu využíval rok, poté jeho zájem opadl. Nedařilo se mu realizovat fotbalový koníček, ztrácel
svůj cíl i celkovou aktivitu. V r. 2012 propadl ze 2 předmětů. Společně s maminkou pak opět kontaktovali
pedagogický program IQ Roma servisu. Celé léto se s pedagogem IQ Roma servisu intenzivně doučovali, byl
současně veden i k samostatnosti. Poslední týden prázdnin 2012 S. úspěšně složil oba reparáty.
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Sám poté požádal IQ Roma servis o pravidelnou podporu a tutoring. Pedagog IQ Roma servisu s klientem
S. začal pracovat dlouhodobou individuální formou a komplexně, nejen na jeho školních znalostech,
ale i na podpoře jeho zájmu. S. si s pracovníkem individuálně naplánoval, co on sám chce a je ochoten
udělat - udržovat si dobré vysvědčení a známky, nemít žádnou 4ku ani 5ku na vysvědčení a více zapracovat
v technických předmětech jako je M, Fy, Ch. Se svým klíčovým pedagogem-tutorem IQ Roma servisu se začal
pravidelně stýkat 2 hodiny týdně. Společně plánují jeho přihlášky na SŠ s maturitou - díky poradenství pro
volbu školy si S. vybral studium automechanika.
Byť je pravidelná podpora nadále důležitá, výkyvy nálad a motivace do práce už nejsou u S. tak extrémní.
Ve škole si zlepšil prakticky všechno. Jeho vysvědčení nyní vypadá úplně jinak. - S. se zlepšil o stupeň
prakticky v každém předmětu a z nejkritičtějších předmětů - matematiky a zeměpisu, ve kterých měl
na konci 7. třídy 5ky, má nyní 3ky! Díky zlepšeným známkám získal S. z charitativního a stipendijního fondu
IQ Roma servisu Gendalos/Zrcadlo cvičebnice/workbooky pro výuku angličtiny a němčiny a po úspěšném
vysvědčení i repasovaný notebook (jež vyřadila a věnovala soukromá firma).
Jakmile S. získal novou motivaci a cíl, tak se mu současně splnil i jeho původní veliký sen být fotbalistou.
Pedagog IQ Roma servisu ho vedl k větší aktivitě a samostatnosti i v této oblasti a S. si díky pobídce
nakonec sám vyhledal a zařídil fotbalovou přípravku, ve které se sám domluvil i na levných splátkách.
Dává góly a již po dvou měsících je nedílnou součástí základní sestavy…

Spolupráce
se školami
Brno:
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6.3.2

Spolupráce s rodinou a se školou

Významným činitelem úspěšnosti dětí a mladých lidí ve vzdělání
a osobnostním růstu jsou rodiče, škola a jejich vzájemný vztah.
Proto jsme v uplynulém roce dali zacílené spolupráci klienta,
organizace, rodiny a školy název „Portas“. Pedagogičtí pracovníci
organizace rodiče zapojují do výuky,
„Kdybych o Vás věděla
poskytují jim poradenství ve vzdělání
jejich dětí, pomáhají řešit výchovné
dřív, nemusela jsem nikdy
problémy dětí spojené se školou,
mít problémy, jako mám teď.
facilitují setkání rodičů a zástupců
školy tam, kde je komunikace
Dáváte lidem naději, že se
svízelná, zvlášť rodinám s nízkými
všechno dá napravit.“
příjmy pomáhají využít různé
R. B. (maminka klienta) stipendijní programy. Zástupci škol
jsou do spolupráce vtahováni stejně
jako rodiče – pracovníci s nimi probírají situaci klienta, nastavují
společné cíle, zprostředkovávají setkání učitelů a rodičů. Školy se
na pracovníky mohou obrátit také v případě výchovných potíží
žáků či problémů spojených s předsudky.
Pracovníci nekonzultují s pedagogy pouze individuální klientské
zakázky, ale nabízejí také skupinové poradenství pro volbu školy
a povolání, lekce osobnostně-sociální výchovy, multikultury
a finanční gramotnosti. V roce 2012 tak na osmi školách proběhlo
více než 40 lekcí a skupinových programů.

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

ZŠ Gajdošova Brno
ZŠ Křídlovická Brno
ZŠ Staňkova Brno
ZŠ Tuháčkova Brno
ZŠ Tyršova Brno
ZŠ Sirotkova Brno
ZŠ Košinova Brno
ZŠ 28. Října Brno
ZŠ Merhautova Brno
EBS Čejkovická Brno
SOŠ Charbulova Brno
SOŠ Informatiky, pojišťovnictví
a finančnictví Brno
SOŠ managementu a práva Brno
OU PrŠ Lomená Brno

Břeclavsko:
››
››
››
››
››

ZŠ Slovácká Břeclav
ZŠ Kpt. Nálepky Břeclav
ZŠ Jana Noháče Břeclav
ZŠ Kupkova Břeclav
ZŠ Masarykova Lanžhot

Vyškovsko:
››
››
››
››
››
››
››

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Zastávka
ZŠ Bučovice 710 Bučovice
ZŠ Bučovice 711 Bučovice
ZŠ Nádražní Vyškov
ZŠ Ivanovice na Hané
ZŠ Na Vyhlídce, Vyškov
MŠ, ZŠ a PrŠ sídliště Osvobození
Vyškov

Na Brněnsku, Břeclavsku, Vyškovsku a dalších obcích
jihomoravského kraje spolupracujeme s celkem 26-ti školami.

Markova matka kontaktovala pedagogickou pracovnici
s tím, že její syn má problémy s prospěchem ve škole
(především s dějepisem a zeměpisem a dalšími předměty).
Chodí do šesté třídy základní školy. Markovi rodiče si byli vědomi, že v domácím prostředí nemohou vytvořit
ideální podmínky pro výuku a do centra to je pro ně daleko. Proto měli požadavek, aby doučování probíhalo
ve škole.

Příklad z praxe „Stačí málo…“

Pedagogická pracovnice se domluvila s ředitelkou základní školy na bezplatném pronájmu prostor. Ředitelka

byla doučování velmi nakloněna, aktivně také zkontaktovala učitele dílčích předmětů klienta, se kterými
se následně pracovnice sešla. Zajímala se i o další služby, které dětským klientům poskytujeme.
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Doučování začalo probíhat na podzim vždy jednou týdně jednu hodinu. Už po několika setkáních se Marek
ve škole zlepšil především v dějepisu, na který se při doučování zaměřoval nejvíce. Během doučování opakoval
učivo probrané ve škole, byl kladen důraz na názornost výkladu a přiblížení dosavadním Markovým
znalostem. Pracovnice se snažila vzbudit v něm zájem o probíranou látku. Dále s ním byly vedeny četné
rozhovory
na téma, jak se učit, kdy a jakým způsobem opakovat učivo, byla probírána také důležitost
pravidelné docházky do školy a důsledné vnímání probíraného učiva. To si následně ověřil (zjistil, že když
dává při hodinách pozor, školní úspěchy jsou pak mnohem snáz dosažitelné). Byl také povzbuzován k tomu,
aby se sám o učivo aktivně zajímal, aby se, když něčemu nerozumí, ptal.
Z dějepisu se Marek zlepšil, od té doby co se doučuje má o dva stupně lepší známku a posílila se u něj i chuť

do učení a samostatné domácí přípravy. Pocítil úspěch ze své snahy a zjistil, že dostávat jedničky může i on.

Se svými úspěchy se chlubí a má z nich radost. Pomohlo mu ukázat, jak se učit a zažít pocit úspěchu – nyní už

v dějepisu souvislou pomoc nepotřebuje, stačí pouze občasné opakování a kontrola, domácí přípravu z tohoto
předmětu zvládá sám.

Zkušenost z dějepisu se však nepřenesla na další předměty, tam je potřeba ještě souvislé práce. Především
v zeměpisu, kde má Marek stále problémy s prospěchem, které jsou spojeny i s častou absencí ve škole stále
ve stejné dny. V této oblasti je tedy potřeba s Markem dále intenzivně pracovat.
Zároveň

– s matkou i otcem. Rodiče iniciovali začátek doučování a také
– jsou s nimi vedeny rozhovory především na témata důležitosti pravidelné školní
docházky a domácí přípravy (v ní se synovi snaží aktivně pomáhat a podporovat ho). S rodiči se také řeší
jeho častá absence ve škole – pracovnice se snaží zjistit důvody chybění ve škole a zdůrazňuje spojitost
docházky a dobrých známek.
se také pracuje i s jeho rodinou

se snaží spolupracovat
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Cílem doučování bylo Marka přimět k tomu, aby sám převzal odpovědnost za školní přípravu. Aby pasivně
nečekal, ale aby informace, doporučení a úkoly sám aktivně hledal. Dalším objektivním cílem bylo nepochybně
zlepšit Markovy známky, což se alespoň zčásti podařilo. Toho jsme dosáhli na jednom a ve výhledu i druhém
předmětu. V další spolupráci bychom se chtěli zaměřit především na předměty, se kterými má klient problémy
a snažit se, aby se sám dokázal zaměřit na to, co mu nejde.

kap

6.3.3

Individuální a skupinové vzdělávání - výuka
Těm, kteří si chtějí zlepšit prospěch, pomáháme individuálním doučováním ve všech předmětech základní
a střední školy. Doučujeme v centrech, rodinách, ve školách, ve spolupráci s rodiči a učiteli. Díky obrovské
pomoci dobrovolníků jsme mohli v uplynulém roce doučovat 210
klientů. Skupinovou výukou, která se zaměřovala na efektivní „Od té doby, co se učíme
využívání internetu s propojením na vzdělávací a preventivní
spolu, mě škola baví víc,
témata, prošlo celkem 52 klientů.
než když jsem se učil jen
Důležitou součástí doučování je posilování pozitivního vztahu dětí s mamkou. Teď mě to baví
a mladých lidí ke škole a vzdělávání obecně. Klienty podporujeme
v odhodlání být úspěšnými a učíme je, jak se motivovat, a dokonce se na některé
jak se učit, jak pracovat s informacemi, jak si lépe pamatovat, písemky a zkoušení ve škole
jak se orientovat v problému a kontrolovat vlastní výsledky. Zřetel
těším. Díky íkvěčku jsem
proto klademe i na formu výuky. Někdy si klienti ani nevšimnou,
že se učí – učení je baví, jsou něj pohrouženi, považují jej taky na různých výletech
za hru. Chceme, aby díky našemu přístupu měli klienti vzdělávání a akcích poznal nové
a získávání nových informací rádi, aby bavilo růst.
kamarády z jiného města,
Obtíže mnohých klientů jsou zapříčiněny slabou sebedůvěrou které bych jinak nikdy
a negativním vztahem ke vzdělávacím institucím. Klienti
nepoznal.“
se potýkají s nedostatečným vědomostním základem pro
Patrik Lacko,
úspěšný vstup a průchod vzdělávacím systémem. Další překážkou
ve vzdělávání jsou otevřené a nedořešené, mnohdy přetěžující
Zastávka u Brna
osobní těžkosti klientů. Pedagogičtí pracovníci proto dbají
na vytvoření bezpečného vztahu, kde klient může svá osobní
témata s pedagogem sdílet. Stabilizuje-li se osobní stránka klient, oblast vzdělávání se rozvíjí snadněji.
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6.3.4

Osobnostně rozvojové aktivity
V našich cílech a aktivitách klademe důraz na rozvoj všestranných
zájmů a rozhledu našich klientů, obohacení jejich života o nové
zkušenosti a zážitky a zvýšení některých specifických dovedností
– např. z oblasti finanční gramotnosti, kariérového poradenství,
zdraví, multikultury a diskriminace. Hnací silou těchto aktivit
bývají inovativní nástroje (v roce 2012 jsme vytvořili novou
finanční hru LOVE) nebo práce s ustálenou skupinou, která se
může vyvíjet dopředu, podporovat se a vedle uvedených témat
růst i díky procesům skupinové dynamiky.
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Multikulturně byl zaměřen pobyt ve Vískách u Letovic, kam s pracovníky a pedagogy školy vyjeli studenti Průmyslové
školy Lomené. Na této škole probíhají lekce skupinového poradenství a touto aktivitou se zdárně ozvláštnilo téma
různorodosti lidí po celém světě, jejich kvalit a přínosu pro společnost a možné obavy lidí z neznáma.
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Preventivní témata a práce s nimi jsou součástí pravidelných jednoměsíčních aktivit. Gambling, užívání návykových
látek, alkoholismus, sexuální nezdrženlivost, nezdravé stravovací návyky,
„… jsem ráda, že si mohu
nedostatečná lékařská péče jsou témata úzce spojená s prostředím,
ve kterém klienti Programu pro Mladé žijí. Cílem preventivních aktivit je
promluvit … doma je to
proto zvýšení informovanosti klientů, důraz na dohlédnutí důsledků vlastního
na nervy, pak jdu ven, lidi
chování, možnosti nápravy i potřebná ochrana.
na mne koukaj. Jako proč?
V roce 2012 umožnil Program Pro Mladé 434 dětem a mladým lidem trávit svůj
Nechci být Romka … někdo,
volný čas v bezpečném prostředí brněnského nízkoprahového klubu Íkvéčko,
kdo není dobrý, má tolik
vyškovské osobnostně-rozvojové dílny Palánek a břeclavském volnočasový
klub Přístav. Mohli zde získávat nové přátele, zážitky a dovednosti, mohli
kamarádů, já mám 2 …“
zde nabrat síly odpočinku v chill
P. (21) outu, zpěvem, povídáním, hrami,
tvořivými a sportovními aktivitami.
Kluby klientům nabízely také zájmové kroužky (sportovní, výtvarný,
chlapecký, dívčí, rukodělný), hudební dílnu, výlety, workshopy, exkurze
a výstavy. Volnočasové aktivity byly realizovány samotnými pracovníky, ale
také dobrovolníky a stážisty.
Osobnostně rozvojové aktivity vycházejí z možností dané obce či lokality,
osobnosti pedagogických pracovníků a zájmu klientů. V obci Bučovice proto
dětí chodí jednou týdně pečovat o koně a v Břeclavi chodí skupina starších
kluků do posilovny

Období

letních prázdnin znamená pro všechny školou

povinné nejhezčí část roku.

Čas

plný zážitků, nových

Příklad z praxe

přátelství, výletů s rodinou, dovolená u moře.

Ne

pro všechny děti je však výlet mimo jejich bydliště takovou samozřejmostí.

nedovoluje na něco jako letní tábor ani pomyslet.

IQ Roma

I

Mnohdy

obtížná situace rodiny

z těchto důvodů se pracovníci pedagogického programu

servisu snaží svým klientům a klientkám v čase letních prázdnin umožnit zážitek a osobnostní růst

přirozenou a hravou formou - v duchu svého poslání - „Podporovat zejména romskou mládež v její snaze vzdělávat
se a kvalitně trávit volný čas.“ V létě
akcí na

Vysočině.

2011 bylo dosažení tohoto cíle umožněno mimo jiné týdenní pobytovou

Tábor je aktivitou velice populární a žádanou. V loňském roce využilo aktivit pedagogického programu sdružení
IQ Roma servis 524 klientů. Je proto jasné, že ne na všechny se, bohužel, dostalo. Výběrová kritéria byla
proto hodně přísná. Zformování výsledné skupinky účastníků předcházeli hodiny plánování, vybíraní, dojednávání
s rodiči i klienty. Do užšího výběru se dostali ti, kteří projevovali v předchozím období značnou snahu a iniciativu,
pravidelně docházeli na doučování, zúčastňovali se, nebo vedli zájmové skupiny a kroužky v rámci klubu
IQ Roma servisu. Možnost vyjet na tábor byla také podmíněná bezproblémovým chováním, účastí dětí i s rodiči
na organizačních a informačních schůzkách a dodržováním mnohých pravidel.
Při

samotném výběru bylo potřeba, kromě objektivně daných kritérií, přihlížet taky k individualitě vybraných

účastníků, vývojovým specifikám mladých lidí a neformálním sociálním vazbám, tak, aby výsledný mix plně umožnil
co nejefektivnější práci s dynamikou skupiny.

Také

kritérium výběru místa a typu aktivit je důležité.

Na

posledním táboře bylo záměrně vybráno místo tak,

aby byl účastníkům umožněn přirozený kontakt s majoritou, s cílem posílení pozitivních vztahů mezi romskou

a neromskou mládeží a tím zlepšení oboustranného vnímaní obou skupin- úkol, který je v současné napjaté době
hodně důležitý.

Ukázalo se, že takovýto koncept, kdy k navázání přátelských a nekonfliktních vazeb dochází spontánně, má velký
potenciál. Potvrdili to jak zážitky příjemné, tak ty nepříjemné. Byli jsme svědky toho, že i navzdory nepřízni okolí
(kdy na klienty IQ Roma servisu opakovaně verbálně útočil „vyholený“ návštěvník přilehlé chatky“) dokázali
klienti

nepříjemné

situace

řešit

odvážně a vyspěle, bez nutnosti
uchylovat se k násilí nebo nenávisti
a

jít

tak

příkladem

návštěvníkům tábora.

i

Na

dalším
druhou
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stranu mnoho okamžiků ukázalo
pozitivnější obraz multikulturního
prostředí:

Momenty,

obavy

těch

„z

kdy největší

nepřizpůsobivých

dětí“ zažívali paní učitelky dalších
skupin

táborníků, zatímco

svěřenkyně se s dětmi z

jejich

IQRS

bez

jakýchkoli předsudků seznamovaly

a přátelily, bez ohledu na barvu pleti či vlasů, jsou nezapomenutelné pro všechny zúčastněné.

Klienti organizace

také pro své nové přátele a další táborníky sami uspořádali večerní diskotéku, kde společně sdíleli svoje taneční
dovednosti a vzájemně se učili nejenom novým tanečným kroků, ale i vzájemnému porozumění a respektu.

Na Vysočině se toho kromě pěkného letního zážitku událo hodně. Příběhy překonání obav a vlastních strachů,

otevření se svým přátelům a pracovníkům, sdílení, získání přátel nových, přirozený kontakt romských dětí s dětmi
z majority.

I

v odstupu mnoha měsíců od příjezdu domů je vidět, že klienti si tenhle zážitek sebou nesou jako velmi silnou

vzpomínku a moment, který významně ovlivnil jejich život. Také spolupráce mezi pracovníky a klienty se posunula

na mnohem intenzivnější úroveň. Větší vzájemná otevřenost, řešení i závažnějších životních událostí (škola, vztahy,
osobní problémy) je efektivnější a hlubší.

Ukázalo

se, že tábory

(a

pobytové akce obecně) mají i navzdory nárokům na čas a finance velký potenciál,

a je potřeba umožňovat je i těm dětem, pro které mohou být nejvíce prospěšné a zároveň, bohužel, často nejméně
dostupné.
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6.3.5

Plácky – využití hřišť a přirozeného prostoru pro
pedagogickou práci

Abychom byli blíže ke klientům, více je poznali a pochopili a mohli
jim i pomoci měnit jejich blízké okolí, jsme pracujeme několik
měsíců v roce na venkovních prostranstvích.

Svitavské
nábřeží
Svitavské nábřeží je otevřeno každý
všední den při hezkém počasí od 14:00
do setmění.
V roce 2012 jej využilo na 78 klientů.

V roce 2011 jsme podle vídeňského modelu začali s plácky terénní pedagogickou práci, jež využívá hřišť a přirozeného
prostoru za pomoci vybavení a pomůcek v Břeclavi, od roku 2012
realizuje IQ Roma servis tzv. plácky také na Svitavském nábřeží
v Brně, kde z popudu města vzniklo nové hřiště se zázemím pro
děti a mladé žijící v okolní sociálně vyloučené lokalitě.
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Spolupráce romského otce, pracovníka neziskové
Příklad z praxe
organizace, školy, městské policie a městského úřadu.
I tolik účastníků je někdy potřeba, aby se věci posunuly
dopředu, respektive aby vznikl prostor pro pravidelné setkávání mladých romských kluků u sportu.
Pro
Děti

děti a mládež z centra

Břeclavi

není k dispozici žádný dostupný prostor pro sportovní vyžití.

z této lokality pak tráví volný čas na ulicích a v prostorech vnitrobloku na ulici

Na

zahradách,

což ruší místní obyvatele. Právě proto začátkem roku 2012 pracovník IQ Roma servis Martin Kabát vyvolal
setkání se zástupci městské policie, sociálního odboru města a

ZŠ Slovácká ohledně hledání možností pro

Břeclavi. Předcházející setkávání při řešení dalších záležitostí mezi účastníky
– síťování služeb pro integraci sociálně vyloučených) byla dobrou půdou
pro otevřenost a budování vzájemné důvěry.
trávení volného času v centru

(např. na Lokálním

partnerství

Ředitelka ZŠ Slovácká Iva Jobánková zná místní poměry a důležitost kvalitní nabídky pro trávení volného
času, zejména u těžko oslovitelné skupiny starších romských chlapců. Z monitoringu zájmů romských
chlapců se zjistilo, že by měli zájem o posilovací aktivity. Proto paní ředitelka nabídla možnost využívat
prostory školní posilovny pro tzv. posilovací kroužek zdarma. Od února byl kroužek pod vedením pracovníka
IQ Roma servis, Martina Kabáta a Jaroslava Danihela, asistenta prevence městské policie, spuštěn.
Byl určen pro starší kluky na testovací dobu tří měsíců. Hned na začátku se dohodlo, že po třech měsících
proběhne další setkání na téma zhodnocení průběhu kroužku. Účastníci se dohodli, že v případě jakékoli
nejasnosti už v průběhu, se budou hned informovat.

Při

reflexi po třech měsících na setkáni zástupců jednotlivých stránek na půdě školy se zjistilo,

že o kroužek je stabilně vysoký zájem, docházelo tam pravidelně přibližně deset kluků a
podepsal prodloužení smlouvy do června

2012. Do

IQ Roma servis
Městské
zařízení posilovny.

kroužku se zapojil také zástupce ředitele

Břeclav Libor Büchler, který poskytl cvičící mládeži rady jak správně používat
Na reflektujícím setkání přednesl Jaroslav Danihel jako asistent prevence a současně romský otec bydlící
v lokalitě, návrh, jestli by bylo možné využívat taky fotbalové hřiště. Ředitelka pod podmínkou, že na hřišti
bude dospělý dozor, s využíváním hřiště pro sport na tři dny v týdnu souhlasila. Jak sama říká: „Pohyb
je přirozená činnost pro všechny děti, ale je důležité, kde se ta činnost provádí. V centru města není moc
ploch ke sportování, a tak se nabízelo školní hřiště.“
policie

Pro
od

silný zájem ze strany kluků nejen z centra

16-17,30hod. Městská

Břeclavi,

policie upravila asistentovi pracovní dobu tak, aby vykonával dozor

na hřišti jako součást své preventivní práce v lokalitě.
kluků.

se rozšířil fotbal na každý den v týdnu

Na

hřišti se potkává pravidelně kolem dvacítky

Protože někteří účastníci posilovacího kroužku sice byli ve věku středoškoláků, ale školu nenavštěvovali
nebo nedokončili první ročník, pracovník IQ Roma servis s nimi na posilovacím kroužku řešil také problematiku
přihlášek na střední školu. Dva kluci si přihlášku podali a byli na střední školu přijati. Při přestávkách byl
prostor na otevření citlivých otázek, jako jsou kupříkladu vztahy, nízké sebevědomí nebo selhávání ve škole.
Setkávání romských kluků neušlo pozornosti zástupcům ragbyového klubu, který v Břeclavi obnovuje svou
činnost, a tak jednou týdně probíhá na hřišti trénink ragby jako náborová aktivita do řad klubu. Chlapci
dostali také pozvánku na romský fotbalový turnaj, na který se dva měsíce připravovali. Díky možnosti
pravidelného tréninku mohli rozvinout svůj talent a turnaj se jim podařilo vyhrát.
Velkou

výhodou úspěšnosti preventivní aktivity pro cílovou skupinu starších romských kluků je zapojení

muže z komunity a otevřenost ředitelky školy k hledání řešení:

„Je uzavřena dohoda mezi školou
IQ Roma servis, která funguje, jsou dodržována daná pravidla. Určitě se škola nebrání další spolupráci.“
říká Iva Jobánková. Podle slov asistenta prevence si „díky městské policii, škole a IQ-čku mají děcka
kam chodit zahrát fotbal.“ Hned při výskytu dílčích problémů následovala komunikace mezi jednotlivými
organizátory. Zástupkyně za Odbor sociálních věcí města Břeclav Dagmar Gasnárková se podílela i přes
svou časovou vytíženost na organizaci schůzek zúčastněných stran. Zajímavým setkáním v posilovně,
z pohledu kluků, byla instruktáž zástupce ředitele Městské policie v Břeclavi pana Libora Büchlera.
Kluci měli možnost vidět i jinou tvář policie.
a

043

kap

6.3.6

Občanská participace mládeže

Jedním z cílů Programu pro Mladé je i rozvoj identity a historickokulturního povědomí mladých Romů. V roce 2012 se klienti
účastnili pietní akce v Hodoníně
u Kunštátu a navštívili také v den
„… proč jsme tam jeli:
výročí pietní akt v koncentračním
kvůli té válce. Umírali lidi.
táboře v Osvětimi. Program Pro
Mladé také již čtvrtým rokem
Připomínáme si to, aby sme
provozuje internetové rádio, díky
se měli rádi, aby sme se
kterému se mladí Romové a Romky
nehádali, aby sme si pomáhali
v uplynulém roce podíleli na
prezentaci svých zájmů, informování
a aby sme se furt neprali...“
o novinkách v organizaci, v lokalitě
L. (11 let) a reagovali i na aktuální společenská
témata. Během roku byly vytvořeny
a vydány také 4 čísel komunitního
časopisu Romano VIP, každé v nákladu 500 kusů, ve kterém
mají mladí lidé příležitost prezentovat své názory. V Bučovicích
a Vyškově proběhly v roce 2012 komunitní akce zaměřené na
podporu místních vazeb a aktivity místní komunity. Módní show,
kde modelky a modelové byli samotní klienti, Mikulášská besídka,
kde se setkalo mnoho rodin jsou důležité komunitu spojující
události.

044
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6.3.7

Skupina
Bengore

Mladá divadelní skupina Bengore,
založená v roce 2010, v minulém roce
se svým autorským představením
vystoupila na Muzejní noci, mladí tvůrci
se účastnili setkání romské mládeže
v Praze, kde diskutovali o angažovanosti
mladých Romů, a v Rimavské Sobotě
vedli workshopy vedoucí k divadelnímu
představení „Není Rom jako Rom, není
Gádžo jako Gádžo“, kde si spolu zahráli
slovenští, maďarští a čeští Romové.

Tým programu Pro Mladé
Celkem v Programu Pro Mladé v roce 2012 pracovalo 17 pracovníků s různou odborností, v průměru
na 14,55 úvazku:
››
››

9 pedagogů/žek v centru vzdělávání a profesních ambicí
8 pedagogů/žek v centrum prevence a rozvoj osobnosti

Pracovní tým je tvořen pedagogickými a sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách profesionály, kteří zaštiťují metodickou a obsahovou kvalitu práce a ve své roli klíčových pracovníků koučů spolupracují s jednotlivými zapojenými klienty a klientkami, jejich rodinami a dobrovolníky,
kteří se významnou měrou podílejí na realizaci aktivit Programu Pro Mladé.

O programu
Pro Mladé
a jeho aktuality

GENDALOS/
zrcadlo
CHARITATIVNÍ A STIPENDIJNÍ PROGRAM
Charitativní

Gendalos (česky Zrcadlo) při IQ Roma servisu má za sebou
2012. Rok, ve kterém se z původní myšlenky pečlivě rozepsané
a uložené několik měsíců na papírech, zrodil nový program, který má za sebou své první výstupy.
Program vznikl na základě zájmu IQ Roma servisu proaktivně motivačně a podpůrně reagovat
na potřeby našich snaživých, aktivních a odpovědných mladých klientů ve věku 10 až 26 let.
Klienti Gendalosu/Zrcadla disponují motivací, vůlí a zájmem na sobě pracovat a plnit si svá osobní
přání pro svou dobrou budoucnost.
a stipendijní program

první rok své existence

–

rok

Osud nového programu se začal postupně vytvářet již na podzim roku 2011, kdy Nadace Vodafone
podpořila myšlenku programu Gendalos/Zrcadlo tím, že poskytla organizaci IQ Roma servis pracovní
sílu, která pomohla nastavit procesy programu, zajistit jeho finanční zázemí a pomohla myšlenku
propagovat. V březnu 2012 byl charitativní a stipendijní program Gendalos/Zrcadlo představen
veřejnosti v Moravské galerii v Brně.
Následující

měsíce přinesly první zkušenosti, které potvrdily do té doby správně tušené překážky,

se kterými se může podobně zaměřený projekt potýkat.

Od nedůvěry části veřejnosti, přes opatrnost

firem poskytovat programu finanční podporu, až k mírné opatrnosti komunity při zapojování
do programu.

První

měsíce ale současně přinesly první radosti.

se podařilo podpořit prvních

6

Již

do letních měsíců

2012

talentovaných dětí žádajících o podporu v rámci volnočasových

aktivit a specifických školních pomůcek.
finanční příspěvky firem i
programu.

Po

Za krátkou dobu se na transparentním účtu objevily první
individuálních dárců, které výrazně napomohly dalšímu rozvoji celého

překonání prvních kritických měsíců se získal

a sympatizanty.

Gendalos/Zrcadlo

morálně silné patrony

Výrazným podporovatelem programu se stal fotograf Jindřich Štreit, kterého
na konci léta 2012 doplnila herečka a zpěvačka Anna Polívková. Tuto dvojici našich hlavních
patronů doplnili také sympatizanti projevující našemu fondu podporu. Mezi těmi je určitě nutné
zmínit například známého ekonoma Tomáše Sedláčka, herce Kryštofa Hádka nebo socioložku Jiřinu
Šiklovou.
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Druhé pololetí 2012 přineslo také nové příběhy podpořených žadatelů.
Konečné číslo se v závěru roku 2012 dostalo na 11 úspěšně podpořených
klientů. Na straně podporujících firem se na úplném konci roku podařilo
získat klíčového partnera, který nám pomůže program Gendalos/Zrcadlo
rozvíjet také v roce 2013. Původní donory - Nadaci Terezy Maxové
a Nadaci Vodafone doplnila společnost GE Money Bank, která vložila

Gendalos
v číslech
Příjmy za rok 2012
Darováno od soukromých či
firemních dárců

Vratky a úroky

2 904,78 Kč

Objem peněž na účtu
31. 12. 2012 činil

108 229,91
Kč

do projektu finanční prostředky zajišťující možnost podpory více než

40

dalších žadatelů.

Tímto krokem se na transparentním účtu podařilo
překonat magickou hranici 100 000 Kč určených mladým talentovaným
lidem, kteří si zaslouží naší podporu. Tyto prostředky zajistí fungování
fondu do dalšího roku 2013.

k

Dary za rok 2012
Olga Holly

2 000 Kč

Gajdušková Klára

10 000 Kč

Horváthová Božena

10 000 Kč

GE Money Bank

43 000 Kč

Klamková Katarína

1 500 Kč

Unicredit bank

10 000 Kč

Nadace Terezy Maxové
dětem
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Charitativní

a stipendijní program

Gendalos/Zrcadlo

Rok 2012

3 000 Kč

DMS

243 Kč

Výtěžek z aukce

9220 Kč

Vodafone

77 počítačů
(52 notebooků
a 25 stolních
PC)

má za sebou

podpory jsme byli v r.

Výdaje za rok 2012

byl zejména o postavení fondu na nohy,

o zajištění financí pro naplnění jeho idee do dalších let.

V

rámci přímé

2012 opatrnější a hodně jsme ověřovali fungování,
Přesto se program Gendalos/Zrcadlo

pozitiva a slabé stránky v praxi.

Finanční podpora dětí

9 155 Kč

Ostatní náklady, bankovní
poplatky ad.:

450 Kč

může pochlubit i svými prvními hmatatelnými úspěchy a splněnými sny

Těch bylo možné dosáhnout pouze pomocí vás, finančních dárců
a individuálních dobrovolníků! Právě Vaše podpora nás přesvědčuje
o smysluplnosti myšlenky žene vpřed za plněním poslání – podpory
šikovných nejen romských dětí, které, utvrzuje, že přes všechny těžkosti
života je dobré a možné mít a plnit si své sny. Tyto děti jsou zároveň
pozitivním příkladem svému okolí.

Žadatelé za rok 2012

v praxi.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM DRŽÍ PALCE!
Tomáš Pavlík, grantista Roku Jinak Nadace Vodafone 2012
Anna Polívková, patronka fondu

9 800 Kč

Masarykova univerzita

etapu hledání své tváře, nastavení schvalovacích procesů a vysvětlování
své užitečnosti.

98 763 Kč

Počet finančně podpořených
dětí:
Počet vydaných PC

11

a notebooků z druhé ruky
pro účely studia (podpora
studia díky

Vodafone)

Celkový počet čekajících
registrovaných žadatelů
k

31. 12. 2012

5
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Děkujeme všem anonymním
i jmenovitým dárcům, kteří
finančně podpořili fond
Gendalos a pomohli našim
klientům přiblížit se jejich snům
a těšíme se na spolupráci v roce
2013.

gendalos

Jak můžete pomoct vy?

charitativní a stipendijní program

›› Můžete přispět jednorázově či přispívat pravidelně na náš transparentní účet:
				
6 500 413 001 / 5500
›› Můžete poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS GENDALOS na číslo 87 777.
			
Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.
Podpora
formou DMS.

					

www.gendalos.cz

leták
Gendalos

Komu peníze pomáhají?
„Už rok si plním sen“

www.gendalos.cz
w
ww.gendalos.cz
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Marika Bartošová, obdarovaná – Výtvarná výchova
Marika díky programu Gendalos/Zrcadlo mohla od září nastoupit
na Základní uměleckou školu v Bučovicích, obor výtvarná výchova.
Už když jsem Mariku v červnu poznala, věděla jsem, že v ní je velký
potenciál a že ke kresbě a malování má velký talent. To, že se
z programu Gendalos/Zrcadlo Marice zaplatil kroužek výtvarné
výchovy, způsobilo nejen to, že Marika chodí do kroužku, který by
jinak rodina nezvládla zaplatit, ale Marice vzrostlo sebevědomí,
že je v něčem opravdu dobrá. A to právem. Paní učitelka ji totiž
velmi chválí, spolužákům se její výtvarná tvorba líbí. V kroužku si
našla nové kamarády, naučila se nové výtvarné techniky a mohla si je
vyzkoušet, rozvíjí se a učí se pracovat se svou fantazií. Rodina Mariky
je za tuto formu podpory velmi vděčná. Těší je, že někdo podporuje
jejich dceru, v tom, co jí baví.

Přímá podpora
přes webové
stránky

Pomozte odrazit potřebné děti k úspěchu nančním darem, nebo
jako dobrovolníci při pořádání akcí a prostřednictvím šíření
infromací o charitativním a stipendijním programu Gendalos.

Pro účely Vašich darů zřídil IQ Roma servis
samostatný transparentní účet:
6 500 413 001 / 5500

charitativní a stipendijní program

Nadace
Vodafone
Česká republika

Fond
Gendalos
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IQ Roma

servis není jen regionální organizací.

V

nepřímé práci jsme aktivní

na celorepublikové úrovni a v nezanedbatelné míře i mezinárodně. Patří sem například:

›› Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel/instituce www.ethnic-friendly.eu

Touto značkou z dílny IQ Roma servisu již od roku 2007 oceňujeme všechny sociálně odpovědné
zaměstnavatele, kteří se hlásí k zásadě rovného přístupu s etnicky odlišným obyvatelstvem
a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují.
Pokud i vy toto ve své praxi zastáváte, anebo chcete za to ocenit vaši zkušenost se zaměstnavatelem,
navštivte a přihlaste se na www.ethnic-friendly.eu nebo nám napište na iqrs@iqrs.cz

›› Kampaně
›› Občanská osvěta a angažovanost, akce pro veřejnost

Organizujeme lokální i celorepublikové kampaně s tématy podpory kvalitního a inkluzivního
vzdělávání Romů, pozitivního obrazu úspěšně pracujících a společensky angažovaných Romů.
Šíříme osvětu v otázkách diskriminace, chudoby a sociálního vyloučení. Pořádáme veřejné akce,
besedy, workshopy a přednášky pro širokou veřejnost.
www.mypracujeme.cz www.v1lavici.cz

›› Spolupráce

a koncepční podíl na systémových změnách na lokální, regionální,

národní i evropské úrovni

Spolupracujeme

v smysluplných celonárodních i nadnárodních projektech a aliancích

systémového charakteru, které podporují naši vizi a poslání.

Díky

členství ve výborech a odborných pracovních skupinách máme možnost budovat

konstruktivní systémovou spolupráci mezi veřejnou správou, samosprávou a dalšími organizacemi na lokální

i národní úrovni.
Přispíváme koncepčními podklady, praktickými modely a zkušenostmi z praxe při tvorbě a realizaci místních
i národních strategií sociálního začleňování.
Máme rozvinutou síť mezinárodní spolupráce a výměny. Inovace, metodické a systémové koncepce rozvíjíme
i skrze konkrétně zaměřené projekty mezinárodní spolupráce, které buď přímo realizujeme, nebo jsme
partnery. Jsme členy celoevropských platforem a aliancí např. EAPN ad.

›› Rozvíjení

modelů sociálního podnikání pro ekonomicky úspěšnou praxi a podporu

zaměstnanosti

›› Rozvíjení podpory vzdělávání Romů fondem Gendalos www.gendalos.cz

Pro podporu vzdělávání mladých Romů jsme zřídili fond Gendalos/Zrcadlo:
Transparentní účet: 6 500 413 001 Kód banky: 5500
Darujte i přes sms: DMS_Gendalos na 87 777 (cena DMS je 30 Kč, 27Kč pro Gendalos)
www.gendalos.cz

›› Spolupráce při tvorbě koncepcí a podíl na systémových změnách
iqrs@iqrs.cz

Průběžně

přispíváme koncepčními podklady, praktickými modely i zkušenostmi z praxe při formulování

místních i národních strategií sociálního začleňování, podílíme se kriticky i na celoevropské diskuzi. Jsme

EAPN (European Antipoverty Network), Komise pro sociální začleňování při Ministerstvu práce
a sociálních věcí, Poradního sboru pro integraci města Brna, Pracovní skupiny kariérního poradenství,
pracovní skupiny České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, odborné platformy Aliance proti
dluhům aj.
členy sítí

›› Případová spolupráce s veřejnou správou a nová řešení
iqrs@iqrs.cz

Pokud chceme v příští generaci vidět dlouhodobou a efektivní změnu, nemůžou nestátní neziskové organizace
a veřejný a soukromý sektor pracovat vedle sebe, natož proti sobě. To potvrzuje i naše mezinárodní zkušenost
(např. Velká Británie, Holandsko, Švédsko).
Tvoříme proto inovativní smluvní modely spolupráce se školami (program Portas), obcemi, úřady práce,
zaměstnavateli, vládními institucemi atd. Hledáme a ověřujeme prospěšná a funkční řešení a navrhujeme
reformy (koordinovaná meziinstitucionální spolupráce při řešení klientských případů, modely sociálního
bydlení, programy prevence dluhů na nájemném, koncepce sociálního zaměstnávání a podnikání aj.).

›› Vzdělávání, koučink a stáže jednotlivců a organizací v rámci naši Akademie Diversitas
Aktuální nabídka a kurzy na www.akademie-diversitas.cz
Tréninky, stáže a poradenství poskytuje IQ Roma servis
organizacím.

v rámci mezinárodní spolupráce i zahraničním
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Ethnic Friendly zaměstnavatel

Po roce 2011, kdy koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel prošla výraznou změnou, se ubírání
značky vydalo spíše směrem k šíření povědomí o ní mezi širokou veřejností. I nadále je tato značka
udělována zaměstnavatelům, kteří ve své personální praxi uplatňují rovný přístup v zaměstnávání
pracovníků z řad etnických menšin, a dává si za cíl na tyto zaměstnavatele
pozitivním způsobem poukázat. Více se o značce a jejich nositelích můžete
„Žijeme ve společnosti,
dozvědět na stránkách: www.ethnic-friendly.eu. Značka EFZ byla v tomto
roce nabízena vytipovaným zaměstnavatelům v rámci projektu Čas zkusit
kde se o rovném přístupu
to jinak (který započal v roce 2010 a v roce 2012 byl ukončen), ale také
převážně jen hovoří. Pevně
v rámci projektu Romové pracují.
věříme, že šířením povědomí
a oceňováním zaměstnavatelů, Právě součásti tohoto projektu byla kampaň My pracujeme. Tato kampaň
jednak zahrnovala umístění reklamních boardů v prostorách pražského metra,
kteří nemají strach prolomit
ale také znamenala vytvoření webových stránek www.mypracujeme.cz, kde
Romové z celé České republiky prezentovali své životní, ale zejména profesní
bariéru rasových předsudků
příběhy a snažili se tak dokázat, že mít za kolegu Roma, je normální. Na tuto
a na svých pracovištích
kampaň bylo rovněž navázáno šíření značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.
vytvářejí prostředí otevřené
I v roce 2012 bylo certifikujícím partnerem značky pražské občanské sdružení
všem šikovným, napomůžeme
Romea. Společně s pracovníky IQ Roma servis, o.s. pracovníci Romey oslovili
změně zažitých stereotypů
přibližně 380 zaměstnavatelů z Jihomoravského kraje ale i celé České
republiky.
a potvrdíme tak, že přínosem
pro nás všechny není odmítat
ale dát šanci.“

Daniel Jakeš

vedoucí centra poradenství
a zaměstnanosti

O značku EFZ projevilo zájem 8 zaměstnavatelů a sedmi z nich byla i úspěšně
udělena. Novými nositeli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel se tak v roce
2012 mimo jiné stali Fakultní nemocnice Brno a Strabag. Společnost Strabag
se na regionální úrovni (Strabag, Oblast Morava) stala nositelem značky již
v roce 2011, v roce 2012 si ale o značku požádala na celorepublikové úrovni
a po důkladném šetření, ve kterém uspěla, se i nositelem stala.

Fakultní nemocnice Brno je významným zaměstnavatelem na trhu práce
Jihomoravského kraje a společnost Strabag dokonce na úrovní celé České republiky, proto vnímáme
jejich přihlášení se k rovnému přístupu v zaměstnávání pracovníků z řad etnických menšin za klíčové.
Novým nositelům značky byl slavnostně předán certifikát na certifikaci, která se konala dne 17. 10.
2012 v pražském Goethe-Institutu za účasti médií i významných osobností společenské a politické scény,
jako je například Vladimír Špidla nebo Táňa Fischerová.

Webové stránky
ethnic-friendly.cz

„Požadovat

Příklad z praxe

po

z a m ě s t n avat e l i

,
alespoň základních norem slušnosti snad není nějak náročný požadavek.
Za jednu z těchto norem považuji i spravedlnost. Při závodech probíhají
sportovci cílovou pásku v různý čas, ale startovací linie musí být pro
všechny stejná. Tak by to mělo být i v zaměstnání. Všichni mají právo
začít za stejných podmínek, čas ukáže, kdo má víc vůle, odhodlání,
schopností nebo třeba i opory v rodině. Zároveň bych byl opatrný
na to, co považovat za úspěch. Často není tím pravým ukazatelem výše
částky na výplatní pásce, ale spíš radost z toho, že jsem druhým užitečný
a že to ocení.“
Mgr. Jan Kubizňák
dodržovaní

Logo
EFZ

vedoucí personálního oddělení

CIKÁN MI
NALOŽIL
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PLNÉ AUTO CIHEL. A BYLO TO HOTOVÉ HNED.

Kampaně a občanská angažovanost

Komunitní kampaně
Dža andre lačhi škola/Jdi do dobré školy
Kampaně se strategickým cílem opakujeme každoročně.
Téma vzdělávání patří do skupiny dlouhodobých témat.
Kampaně (Dža andre lačhi škola/ Jdi do dobré školy
a V prázdné hlavě není místo pro sny!) jsme realizovali
i v roce 2012 a budeme s nimi pokračovat i v letech
dalších. Obě kampaně jsou zaměřené na podporu
vzdělávání, které je spojeno s výběrem vhodné školy
a následnými možnostmi plnit si své sny.

Leták
Kampaně

Kampaně pro veřejnost
Pro Společnost bylo téma
IQ Roma servis propagoval zejména
prostřednictvím provokativní kampaně „Romové pracují a
chtějí pracovat“. Cílem kampaně bylo poukázat na špatnou
pověst Romů, která jim brání získat práci. Současně šířit mezi
českou veřejností i příběhy Romů/ek, kteří jsou samostatnými
a hrdými občany (a jako mnozí další běžně pracují). Kampaň
měla několik linií (plakáty umístěné v pražském metru, webovou
prezentaci www.mypracujeme.cz, rádiové spoty nebo fotosoutěž,
která vyústila ve výstavu). Kampaň, navazující na předešlou
kampaň Neviditelní, se setkala s velmi dobrými ohlasy. S tématem
(a modifikací kampaně) bude pracovat i v roce 2013.
Stěžejním

tématem

zaměstnanost.

Fotosoutěž

Toto

programu

téma

„Chytil jsem u toho cikána - v dobrém
6. 11. do 28. 11., pod patronátem známého
fotografa Jindřicha Štreita. Soutěž o nejlepší fotografii Romů,
kteří pracují nebo studují.
Do soutěže se přihlásilo více než 20 fotografů celkem
s 34 soutěžními fotografiemi (z nich 9 bylo na
výstavě
ke zhlédnutí). O výběru fotografií, prezentovaných v divadle
Reduta, rozhodovalo hlasování veřejnosti prostřednictvím
webových stránek www.mypracujeme.cz/fotosoutěž. Absolutního
vítěze fotografické soutěže představila odborná porota, vedená
fotografem Jindřichem Štreitem, při slavnostní derniéře výstavy
13. prosince. Pro vítěze připravily zajímavé věcné ceny a dárkové
poukazy partneři projektu ZONER software, a.s., NICOM a.s.,
Fotica a časopis FotoVideo.

Letáky
kampaně
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na téma

světle“ probíhala od
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Fotografická výstava „Romové pracují a chtějí pracovat“ byla
zahájena 30. listopadu v Národním divadle Reduta v Brně.
Výstava představovala vítězné snímky fotografické soutěže „
Chytil jsem u toho cikána – v dobrém světle“. Kromě soutěžních
fotografií byly součástí výstavy také snímky profesionálního
fotografa Jiřího

Salika Slámy.

Veškeré soutěžní fotografie jsou k vidění na webových stránkách

mypracujeme.cz, kde najdete mimo jiné i medailonky pracujících

CIKÁN MI
VYBÍLIL BYT
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PROSTĚ NEJLEPŠÍ MALÍŘ.

ZAS MI TO
ŠTÍPLA CIKÁNKA
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A KRÁSNĚ! STŘÍHÁ KEŘE NEJLÍP ZE VŠECH.

Romů, blog či burzu práce.
Kampaň

byla

kreativně

vystavěna

na

paradoxech,

vtipu

i pragmatické pozitivní argumentaci šikovných Romů (jednotlivců).
Zajímavé pojetí projektu představil i Petr Vlasák, kreativní ředitel
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agentury Comtech, která je tvůrcem ideje a vizuálu kampaně: „Když

Čech, že vám vybílí byt, považujete ho za malíře
pokojů nebo přítele, který vám pomůže. Když vám ale totéž přímo,
či nepřímo sdělí Rom, tak automaticky počítáte s tím nejhorším.
Asi vám chce vykrást celý byt. Rychle si běžíte vyměnit zámek.
Právě kvůli předsudkům má člověk zkreslené vnímání. Třeba
je tomu právě naopak. Rom je dobrý malíř a Čech ničema. Důležité
je, nedělat rychlé soudy, nesoudit předčasně.“
vám řekne etnický

Celá

kampaň

„Romové

Web
Kampaně

pracují a chtějí pracovat“ byla realizována

za projektové spolupráce s o. s. Romea a financována z programu

Evropského společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu
– PROGRESS (2007-2013), státního rozpočtu ČR a rozpočtu
US Embassy.

Občanská angažovanost
Během

měsíce dubna

2012

se břeclavští

Romové

zaktivizovali

kolem kauzy údajného napadení patnáctiletého chlapce romskými
agresory.

Kauza byla hojně
oslovovali IQ Roma servis s

medializována a samotní

vyjádřením se k situaci, které bylo

součástí i tiskové zprávy organizace.
v

břeclavském

evangelickém

se starostou, vedením

Romové

Městské

Ve

kostele

vzrušené atmosféře
proběhlo

setkání

IQ Roma
servisu Katarínou Klamkovou a desítkami místních Romu.
Několik Romů

policie, ředitelkou

se stalo statečnými a odhalili své příběhy

Romové pracují a chtějí pracovat. O tom,
že kampaň mněla celorepublikový dopad značí také skutečnost,
že své příběhy zasílali Romové nejen z Jihomoravského kraje,
kde má IQ Roma servis působnost, ale i z dalších míst České
republiky.
i tváře v rámci kampaně

Kampaň,

fotografie

a

Medailonky
Kampaně

medailonky

osobností

kampaně

MARCELA GABČOVÁ
I am single mother and I started to work right after I graduated
high school in Hodonín.
I worked as au pair in Austria and Netherlands for some time.
When I was on maternity leave I studied Social Pedagogy part-time and got BA degree.
Then I worked as a ﬁeld social worker, educator and later as coordinator of a project. Then I started to work in international companies where I improved my language skills (English, Dutch). It´s
been more than four years since I started to work in this sphere.
„Jsem svobodná maminka a pracovat jsem začala hned po složení maturitní
zkouěky na Obchodní Akademii v Hodoníně. Na nějakou dobu jsem odcestovala i do zahraničí (Rakousko, Holandsko), kde jsem pracovala jako AuPair.
Při mateřské dovolené jsem dálkově vystudovala bakalářský obor Sociální
pedagogika na Masarykove univerzitě v Brně.
Pracovala jsem už na různých pozicích. Zpočátku to byly různé pozice v oblasti neziskového sektoru jako např. terénní-sociální pedagogický pracovník,
poradenský a vzdelávací pracovník a později jako koordinátorka projektu.
Poté jsem si chtěla obnovit své znalosti z administrativně-ekonomického
oboru a přešla jsem tedy pracovat do zahraničních ﬁrem. Zde jsem nabyla
zkušenosti v oblasti administrativy a hlavně ve styku ze zahraničními klienty,
kde jsem si mohla také rozšířit i své jazykové znalosti (angličtina, holandština). Nyní je to už přes 4 roky, kdy v této oblasti pracuji a jsem zatím spokojena.“

byly

prezentovány na mezinárodní konferenci pořádané britskou
ambasádou.

Na

této konferenci též vystoupil se svým projevem

jeden mladý klient

IQ Roma

servisu.

Další

tři osobnosti

se zúčastnily recepce, kde byli představeni přímo paní velvyslankyni.

Mezi další mediální kazu patřil testing večerních podniku, který
připravil IQ Roma servis ve spolupráci s brněnskými Romy
a MF Dnes. Reportáž ukázala, jak se Romům v České republice
žije a na nerovný přístup, který mají ve společnosti.

Webové stránky
mypracujeme.cz

053

kap

Spolupořádání Mezinárodního dne Romů 8. dubna

8.4.

Každoročně se zapojujeme do pořádání brněnských oslav
Mezinárodního dne Romů. V roce 2012 proběhly (s ohledem
na velikonoční svátky) ve dvou termínech. 8. dubna v městském
parku Lužánky a 13. dubna v kulturním domě „Musilka“.
Na velikonoční neděli zástupci spolupořadajících organizací
a aktivisté v městském parku Lužánky uvázali stužku na Strom
Tolerance. Pronesli krátké proslovy a za doprovodu houslí zapěli
romskou hymnu. Kulturní část brněnských oslav probíhala
na „Musilce“ formou plesu. Doprovodné vystoupení patřilo
taneční skupině Merci a Piroš Rouša a divadelnímu vystoupení
skupiny Benogre. Plesovou zábavu (plnou dobré nálady, tance
a za přítomnosti asi 200 návštěvníků) vedla hudební skupina Epaš.
Oslavy zaštítil JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna.

7.4.
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MDR
2013

V roce 2013 se podařilo IQ Roma servisu (společně s dalšími
organizacemi) uspořádat velké oslavy Mezinárodního dne Romů
v Brně na náměstí Svobody.
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Mediální aktivity
Tiskové zprávy, reportáže v médiích
Zástupci IQ Roma servisu několikrát vystupovali v televizních
či rozhlasových médiích. Zejména v souvislosti s kampaní Romové
pracují a chtějí pracovat. O kampani informovala i tištěná média
(včetně měsíčníku jednoho autobusového dopravce).
Terénní pracovníci v obcích Jihomoravského kraje se nejvíce
mediálně prezentovali řešením zadluženosti.
Břeclavský deník se v souvislosti s IQ Roma servisem mimo „kauzu
napadení mladíka Romy“ zmínil o účinnosti doučování, které
naši klienti využívali. Rodiče i učitelky zlepšení školních výsledku
potvrdili.
Také zahájení charitativního a stipendijního programu Gendalos/
Zrcadlo mělo svoji mediální odezvu, dokonce v událostech
z regionu ČT.

Medializace
v číslech
IQ Roma servis během roku 2012 vydal
20 tiskových zpráv, 1 rozhlasový spot,
spustilo 2 webové stránky (programu
Gendalos www.gendalos.cz a také
webové stránky kampaně Romové pracují
a chtějí pracovat www.mypracujeme.
cz). Na Rádiu R probíhá vysílání pořadu
Sar oda dikhav me a pořadu Čercheňa
vedený členkami skupiny Bengore.
Do rádia připravovaného v IQ Roma
servisu (pod názvem Portas) se
zapojovali klienti programu Pro Mladé.
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Participace klientů/tek a Romů/ek

Výjezd do Osvětimi
V IQ Roma

servisu se pravidelně pořádá vzpomínkový výjezd do

brněnští a břeclavští
výjezdy.

Osvětimi. V

roce

2012

Romové (ve spolupráci s IQ Roma servisem) uspořádali dva vzpomínkové

2. srpna se vzpomínkového výjezdu do Osvětimi a uctění památky obětem 2. světové války
(položením věnce u památníku v tzv. Osvětimi II. – Birkenau) zúčastnilo 48 osob.
Následně 19. 8. se do Hodonína u Kunštátu vypravilo, položit smuteční věnec k památníku
obětí tzv. cikánského tábora, celkem 33 osob.
Před

cestou

(i

během cesty) probíhaly v autobuse tematické workshopy, během kterých

se účastníci dozvěděli o historii tragických událostí, míst a osob spojované s druhou světovou
válkou. Po výjezdu se následně uskutečnilo setkání s pamětnicí paní

Emílii Machálkovou, která

vypravováním o svých zážitcích (a zážitcích své rodiny během druhé světové války) završila
vzpomínkové uctění památky těm, kteří válku zažili.

Aktivity skupiny Bengore
Členové skupiny Bengore se v roce 2012 zúčastnili několika akcí nejen se svými divadelními
vystoupeními, ale i jako aktivisté prezentující IQ Roma servis a své názory na dění kolem sebe.
Během roku vystoupili členové Bengore na prezentaci charitativního programu Gendalos/
Zrcadlo. Zapojili se do náboru dobrovolníků a prezentace činnosti IQ Roma servisu v rámci
festivalu Cinema Mundi, Jarmarku neziskovek a Majálesu.
V dubnu 2012, stínovou divadelní hrou o lásce a důležitosti okamžiku rozhodování v životě,
Bengore program oslav Mezinárodního dne Romů. Se stejným divadelním
programem vystoupili i na muzejní noci v Muzeu romské kultury. Během měsíce května
se někteří členové skupiny zúčastnili setkání romských studentů. Na setkání, pořádaném Open
Society Fund Praha zaměřeném na možnosti vzdělávacích programů a občanského aktivizmu,
se členové skupiny aktivně zapojili do diskuze a vytváření aktivit. Vzhledem k tomu, že akce
probíhala v Praze při konání festivalu Khamoro, zpestřili organizátoři účastníkům setkání
dvěma večerními programy v rámci festivalu.
doplnili divadelníci

Své

Bengore při vedení několika workshopů
v rámci realizace partnerského projektu Není Gadžo jako Gadžo, není Rom jako Rom, slovenské
organizace Informačné poradenské Centrum Rómov Rimavská Sobota. Díky schopnostem
členů Bengore (zejména odvaze pouštět se do nových věcí, pílí a přátelskému vystupování)
se podařilo nacvičit divadelní vystoupení, a to společně s mládeží ze Slovenska a Maďarska.
Právě Bengore dokázali vést workshopy pro nacvičení jednotlivých pasáží divadelní scénky.
schopnosti lídrů prokázali členové skupiny
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Se

snahou dorozumět se, vytvořit dílo s posláním, se (i přes jazykovou bariéru) podařilo divadelní

představení nacvičit a odehrát na hlavním náměstí v

Rimavské Sobotě.

Divadelní skupina Bengore (na požádání terénních sociálních pracovníků) si také připravila tematickou
scénku „Jak a proč nenaletět“. Divadelní scénka poukazovala na různé typy možného zadlužení a jak
snadné je „naletět“. Členové skupiny Bengore hráli na otevřeném dvoře jednoho brněnského domu
v rámci komunitní akce, kterou IQ Roma servis pořádal.
Během

celého roku průběžně připravovali novou divadelní hru.

na závěrečné konferenci projektu

Premiéra

se konala v prosinci,

Romové pracují a chtějí pracovat (za účasti asi 80 hostů). Divadelní

hra pod názvem „7 hříchů“ je pojednání o hříších, které mohou být součástí každého z nás.
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Během měsíce května se skupina Bengore zúčastnila setkání (pořádaném OSF) romských studentů.
Diskutovalo se nad možnými vzdělávacími programy a aktivitami. Členové skupiny se aktivně zapojili
do diskuze a následně se i zúčastnili festivalu Khamoro.

Národní setkání lidí se
zkušeností s chudobou
a sociálním vyloučením
Ve

I.E.S. Podané ruce) uskutečnilo
Národní setkání lidí žijících v sociálních
bytech. Společně s partnerským sdružením Podané ruce jsme se (v rámci tradice participace klientů
na rozvoji služeb) tentokrát zaměřili na téma sociálního bydlení. Zejména na konkrétní a praktické
zkušenosti s prozatím nepříliš rozšířenou službou sociálního bydlení. Organizace P-Centrum Olomouc,
Vzájemné soužití, Centrom, Ester Zálesí a Podané ruce nabídly svým klientům možnost předat a sdílet
svoje zkušenosti s ostatními a vyjádřit své názory na to, kam by se služba sociálního bydlení měla
vyvíjet. Výsledky (a následné aktivity) svědčí o velmi zodpovědném a tvůrčím přístupu všech zapojených.
Zároveň i o tom, že rozvoj (ve spolupráci s klienty) zásadním a nenahraditelným způsobem kultivuje
celé pole sociálních služeb. Partnerství akce přijala IKEA ČR, jež zajistila společenskou večeři ve svojí
restauraci a hostel Mitte, který ubytoval všechny účastníky. Finanční podporu poskytla Agentura pro
sociální začleňování.
dnech

31. 5. a 1. 6. se

v

Brně (v

prostorách školicího střediska:

třetí setkání lidí žijících v chudobě, tentokrát pod názvem
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Koncepční podíl na systémových a metodických změnách

Regionální úroveň
›› Komunitní plánování sociálních služeb
V roce 2012 jsme se aktivně zapojovali do činnosti pracovních
plánování sociálních služeb v Brně, Břeclavi, Bučovicích a Tišnově.
V Brně

2012 zpracován návrh komunitního plánu sociálních služeb
2013 – 2015. IQ Roma servis se na jeho tvorbě podílel aktivně.

byl v závěru roku

na následující roky

V

skupin komunitního

rámci svých příspěvků se zaměřil na prosazování opatření pro efektivní spolupráci

neziskových organizací s institucemi veřejné správy (městské části, úřady práce,
atd.), rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v
pro předškolní děti, zajištění aktivit pro mládež na plácku na
programu

Druhá šance nebo založení sociálního podniku.

V Břeclavi

se vedoucí pracovní skupiny

sociálním vyloučením, stala v roce

„O“,

OSPOD

Brně, rozvoj služeb
Svitavském nábřeží, rozvoj

řešící sociální potřeby osob ohrožených

2012 vedoucí pobočky Břeclav. Její jmenování významně
IQRS na místní úrovni. Všichni dosavadní členové Lokálního partnerství
Břeclav (k Lokálnímu partnerství viz dále/níže?) se od roku 2013 stávají členy této
skupiny a pracovní skupina „O“ bude pokračovat v její působení. Především v monitoringu
naplňování nového Strategického plánu sociálního začleňování v Břeclavi a tvorbě
návazného dokumentu.
upevnilo pozici

›› Rada pro národnostní menšiny JMK
Vedoucí týmů Jihomoravského kraje se pravidelně (4 x ročně) účastní metodických porad
s pracovníky, kteří (v obcích kraje s rozšířenou působností) zajišťují integraci romských
komunit. V rámci setkání (pod vedením krajské koordinátorky romských poradců
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PaedDr. Věry Koupilové) se podílíme mj. na reflexi situace romské komunity a spolupráci neziskových
organizací a samospráv v obcích, kde působíme. Krajská koordinátorka informuje o podstatných
novinkách a systémových změnách, které se práce s romskou komunitou týkají.
Za IQRS se porad účastní Mgr. Nela Živčáková
›› Lokální partnerství Agentury pro sociální začleňování
Činnost lokálního partnerství ASZ v Břeclavi byla ke konci roku 2012 ukončena. Působení ASZ
přešlo do režimu tzv. vzdálené podpory. Nejdůležitějším výstupem činnosti byla finalizace a schválení
nového Strategického plánu sociálního začleňování Břeclav na roky 2013 až 2014. Na tvorbě plánu
a realizaci jednotlivých opatření se IQ Roma servis aktivně podílelo a v budoucnosti se bude podílet
(také prostřednictvím koordinace jednání pracovní skupiny KPSS „O“).
›› Programy prevence zadluženosti na nájmu
Program prevence zadluženosti na nájemném (pod názvem Druhá šance) je základní součástí koncepce
podpory bydlení pro naše klienty. V současné době probíhá spolupráce na obdobném programu
(se Správou nemovitostí Brno střed a partnerskou organizací Drom, romské středisko). Jedná se
o koordinovanou spolupráci uvedených subjektů podpořenou projektem OP LZZ, která má přímý vliv
na udržitelnost sociálním vyloučením ohrožených lidí v bytech městské části Brno střed.
Programy včasného řešení a prevence zadluženosti na bydlení jsme v roce 2012 nabízeli i ostatním
vlastníkům bytového fondu. Užší spolupráce je rozpracována s dalšími třemi obcemi v Jihomoravském
kraji. Konkrétním příkladem dobré praxe je spolupráce v Tišnově, kde se pravidelně schází skupina
tvořená zástupci města a IQ Roma servisu, jež řeší na individuální úrovni případy dlužníků na nájemném.
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Spolupráci na prevenci zadluženosti
Soukromý trh s nájemním bydlením

na nájemném nabízíme i soukromým majitelům jednotlivých bytů.

má svá specifika a je třeba reagovat na s nimi spojená rizika,

aby se majitelé začali aktivněji podílet na řešení velice špatné bytové situace sociálně vyloučených
obyvatel, zejména

Romů.

Národní úroveň
›› Pracovní skupina pro sociální začleňování Svazu měst a obcí
Pracovní skupina reflektuje situaci sociálně znevýhodněných Romů v různých obcích ČR.
Za IQRS se jednání účastní Mgr. Lenka Maléřová.
›› Aliance proti dluhům
IQRS je již několik let aktivním členem Aliance proti dluhům, odborné platformy zabývající se řešením
negativních důsledků předluženosti, mimo jiné prosazováním legislativních změn. Za tímto účelem
sjednocuje státní instituce, ministerstva a neziskové organizace.
IQ Roma servis realizoval veřejnou zakázku na odborné právní služby v oblasti oddlužení, jejímž cílem
je zpracovat komplexní analýzu a návrhy alternativních způsobů oddlužení.
Jednání Aliance proti dluhům se za IQ Roma servis zúčastňuje Mgr. Iveta Kapusnicová a Mgr. Lenka
Maléřová.
›› Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
I v roce 2012 jsme byli součástí nové platformy České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Jako

aktivní členové jsme se účastnili valných hromad a společných setkání pracovních skupin,

které byly vytvořeny v rámci realizovaného projektu
inkluzivních strategií pro vybrané cílové skupiny.

Naše

ČOSIVu. Zpracovávaly

doporučení a priority

zástupkyně se aktivně podílela na zpracování priorit směřujících pro vzdělávání romských dětí

Důležitou
součástí platformy se stalo sdílení informací o činnostech jednotlivých členů (organizací), kateder
univerzit, asociací a v neposlední radě MŠMT, s jehož vedením a členy ČOSIV navázal úspěšnou
spolupráci a komunikaci.
Za IQ Roma servis se na činnosti ČOSIVu podílí Veronika Vaňková.
a

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami identifikovanými sociokulturním zázemím.

›› Komise pro sociální začleňování při Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky
Ředitelka organizace je řádnou členkou Komise pro sociální začleňování. IQRS se v roce 2012
zapojilo do připomínkování dlouholeté vize MPSV v oblasti sociálního začleňování, či do procesu
konzultací podoby nového operačního programu ESF - Zaměstnanost 2014-2020. Komise v tomto
období pokračovala v rozvoji otevřené metody koordinace, mj. pokračováním v procesu tvorby nových
„Národních sociální zpráv“.
IQ Roma servis v Komisi zastupuje Mgr. Katarína Klamková.
›› Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování
V rámci práce Monitorovacího výboru se ředitelka organizace zapojila do reflexe práce Agentury
a zhodnocení naplňování indikátorů její úspěšnosti. Výbor v tomto roce také rozhodoval o ukončení
činnosti ASZ ve vybraných lokalitách a vybíral nové lokality působení od 2013.
Členkou Monitorovacího výboru je Mgr. Katarína Klamková.
›› Veřejný ochránce práv – V prosinci 2012 byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi IQRS a Kanceláří
veřejného ochránce práv v oblasti realizace etnických testingů, tedy zajišťování důkazů a dalších
podkladů o etnické diskriminaci v konkrétních klientských případech.
IQ Roma servis zastupuje Mgr. Lenka Maléřová a Mgr. Anna Meixnerová
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Mezinárodní spolupráce a strategie na evropské úrovni
IQ Roma servis již od doby svého vzniku intenzivně spolupracuje s jinými podobně orientovanými
organizacemi v zahraničí (na projektové i mimo projektové bázi). Aktivně přispívá také k činnosti střešních
organizací bojujících proti sociálnímu vyloučení a rasismu na evropské úrovni (EAPN, ENAR).
V roce 2012 se naše hlavní pozornost zaměřila na co nejlepší využití a šíření výstupů končícího projektu
mezinárodní spolupráce „Together and Across“ a smysluplné nastavení nového partnerství pod
hlavičkou projektu „Společně“.
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Mezinárodní spolupráce
›› Evropská síť boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
(EAPN)
V roce 2012 se IQ Roma servis zapojil do reflexe
a připomínkování nového Strategického plánu EAPN
na období 2012-2015 a procesu reforem v rámci celé
sítě EAPN a jejího aktuální organizování. Jako členové
stálé pracovní skupiny „EU Inclusion Strategies
Group“ se podílíme rovněž na praktických analýzách
a reflexi fungování nových Národních programů
reforem (včetně možností participace jednotlivých
aktérů na jejich tvorbě a realizaci). Aktivní účast
na těchto procesech umožňuje získávat detailnější

Evropské iniciativě
proti chudobě a sociálnímu vyloučení (nebo o novinkách
informace o pokroku v naplňování

a změnách v dalších relevantních procesech v oblasti
sociálního začleňování na evropské i národní úrovni).

›› Evropská síť boje proti rasismu (ENAR)
V červnu 2012 se IQ Roma servis zúčastnil v Bruselu
konference pořádané ENARem (European Network

Logo
EAPN

Logo
ENAR

Against Racism). Konference byla zaměřena na představení a kritické zhodnocení nového pojetí
ENARu, který se týká podpory rovnosti, rozmanitosti a zabezpečení kvalitního života pro všechny.
V rámci pracovních workshopů jsme do debaty o nové koncepci přispěli našimi zkušenostmi
a kritickými názory.
›› Partnerství Together and Across
Fungování projektové partnerství Together and Across tvořeného 8 organizacemi z 5 zemí EU bylo
(spolu s ukončením stejnojmenného projektu v květnu 2012) ukončeno.
Posledních pět měsíců projektu se zaměřilo především na intenzivní šíření všech důležitých výstupů
a zajímavých poznatků, které IQ Roma servis během projektové spolupráce načerpal. V roce 2012
byly vydány 3 bulletiny v českém jazyce (o práci s romskými komunitami ve Španělsku a Švédsko
a tematické číslo o vzdělávání romských dětí v ČR) a jeden bulletin v angličtině (také o problematice
vzdělávání romských dětí).
Seznam

projektových výstupů uzavřela závěrečná zpráva projektu (vydaná v angličtině i češtině),

jež shrnovala nejzajímavější poznatky a příklady osvědčených postupů z praxe všech partnerů. Její

(ETP Slovensko
v Košicích a Roma Support Group v Londýně), které se v závěru projektu uskutečnily.
šíření bylo podpořeno i dvěma dalšími zahraničními stážemi našich pracovníků

›› Partnerství Společně
V prosinci roku 2012 zahájilo svou činnost partnerství pěti českých a tří zahraničních organizací
a institucí veřejné správy (vytvořené pod hlavičkou projektu „Společně pro úspěch Romů na trhu
práce“), který je financovaný z prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
V průběhu dvouletého projektu budou čeští partneři (IQ Roma servis, EAPN ČR, Statutární město
Brno, město Břeclav, město Vyškov) testovat přímo v praxi osvědčené postupy práce zahraničních
partnerů (ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Pavee Point z Irska a holandské město
Veldhoven).
Ti

jsou ve svých zemích dlouhodobě považováni za jedny z nejvýznamnějších organizací,

které pracují s romskými komunitami

(jak

z hlediska výsledků práce tak kvality poskytovaných

služeb). Hlavní témata vzájemné spolupráce byla nastavena tak, aby obohatila český kontext sociální
práce v oblastech, které jsou již dlouho dobu vnímaná jako velmi palčivé (motivace romské mládeže
ke vzdělávání a zvyšování své kvalifikace a efektivní spolupráce všech subjektů na místní úrovni).

›› Partnerství RICE
Projekt RICE je financován z programu EU Comenius Regio
v Leedsu se školami a romskými organizacemi v Brně.
V průběhu

a spojuje školy a romské komunity

2012 IQ Roma servis dvakrát přivítal v Brně a Břeclavi zástupce partnerských
škol a organizací. Prezentoval jim nejen svou činnost, ale zároveň společně zahájili práci na tvorbě
manuálu pro komplexní práci s romskými rodinami (vytvořený na základě podnětů a zkušeností
všech zapojených českých i britských partnerů). Manuál bude k dispozici v polovině roku 2013.
roku

›› Romagazine
Mladí Romové

a

Romky (z Jihomoravského

kraje) mají od roku

2012

možnost přispívat (spolu

se svými vrstevníky z dalších pěti evropských zemí) do vlastního elektronického časopisu,
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který je pravidelně publikován na stránkách www.romagazine.eu (v anglickém jazyce). Nabízí pohled

Evropy očima nastupující romské generace. Webová
platforma zřízena italskou organizací GSI Italia. V rámci jednoročního projektu „A further step to
let the Roma youth be heard“ vyškolila (v červnu roku 2012) 30 pracovníků partnerských organizací
(z České republiky, Polska, Velké Británie, Turecka a Řecka) v žurnalistických dovednostech.
IQ Roma servis v průběhu letních a zimních prázdnin (2013) uspořádal dva speciální čtyřdenní
semináře pro mladé Romy a Romky. Z nich se rekrutují redaktoři, kteří pravidelně přispívají svými
články a videi nejen na společný web, ale i na český blog www.jaktovidimja.cz. Články jsou, uveřejněné
v časopise Romano VIP.
na život romských komunit v různých koutech
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Celá

iniciativa je finančně podpořena

učení.

Evropskou

komisí prostřednictvím

Programu

celoživotního

›› Spolupráce se zapojením klientů
V loňském roce se do mezinárodní spolupráce IQ Roma servisu aktivně zapojili také mladí klienti
a klientky členové skupiny Bengore. V průběhu jednoho červnového víkendu v Rimavské Sobotě
společně se svými vrstevníky ze Slovenska a Maďarska nacvičili dvacetiminutové divadelní představení
„Proti předsudkům, diskriminaci“. V jeho závěru jej také odehráli veřejnosti na hlavním náměstí
v hostitelském městě. Na úspěchu celé akce měla velký podíl právě skupina Bengore, neboť se její
členové a členky ujali vedení jednotlivých workshopů (tradiční romský tanec, street tanec, zpěv,
hudba). Ostatní účastníky naučili jednotlivé pasáže potřebné pro vystoupení. Akce byla umožněna díky
finanční podpoře unijního programu Mládež v akci.
›› Předávání know-how zahraničním organizacím
IQ Roma servis i v roce 2012 využíval možnosti
na mezinárodních fórech.

šíření svých zkušeností a dobrých praxí

Evropě, konané v Bruselu (květen 2012)
pod záštitou European Economic and Social Commitee (Evropský hospodářský a sociální výbor)
bylo identifikovat komplexní pohled na priority finanční inkluze v rámci úrovně celé EU (přístup
k základním bankovním službám, dostupné a odpovědné úvěry, efektivní modely spoření ad.).
Náš příspěvek o aktuální situaci v přístupu k základním bankovním službám v ČR a specifika zadluženosti
Cílem

konference o prioritách finančního začleňování v

sociálně vyloučených v ČR,prezentoval v rámci tohoto fóra nejen stanovisko IQRS,ale i české sítě EAPN.

V

říjnu 2012 prezentovala ředitelka IQRS (na pozvání Organizace pro bezpečnost a spolupráci
Evropě) projekty, především terénní práci IQ Roma servisu v srbském Bělehradě. Vystoupením
na konferenci „OSCE Mission in Serbia and the Social Inclusion and Poverty Reduction Unit“
přispěla k definování dalšího rozvoje romských programů v Srbsku.
v

V

červnu a říjnu

2012

navštívila

IQ Roma

servis skupina pracovníků magistrátu a neziskových

Veldhooven. Cílem jejich
nejen naší organizace, ale i

organizací z holandského města

několikadenní stáže bylo poznat blíže

fungování a metody práce

způsob spolupráce s dalšími subjekty

na místní úrovni, kteří se na práci s romskými komunitami podílejí.
město

Veldhoven

přizváno do partnerství projektu

Na

„Společně“. Právě

základě těchto stáží bylo

principy efektivní spolupráce

všech lokálních aktérů je hlavním tématem, které budeme společně následující dva roky prakticky
rozvíjet.

›› Inspirace ze zámoří – spolupráce s organizacemi v USA
Ředitelka organizace se od 15. ledna do 4. února zúčastnila jako stipendistka amerického
grantového programu IVLP (International visitor Leadership Program) stáže v USA. V průběhu
třítýdenní cesty napříč Spojenými státy se setkala s mnoha představiteli veřejných, mezinárodních
a neziskových organizací různých velikostí, s politickou reprezentací země, či zástupci nadnárodních
i místních firem. Hlavními tématy tréninků, panelů, přímých návštěv a výměn zkušeností byla práce
v oblasti začleňování minoritních a etnických skupin obyvatelstva, posilování spolupráce s veřejností
(PR, fundraising, dobrovolnictví) a komerčním sektorem, participativní řešení sociálních výzev
a inovativní strategie řízení neziskového sektoru. IQ Roma servis nadále čerpá z interaktivní sítě
získaných kontaktů.

Mezinárodní
spolupráce
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Akademie Diversitas je vzdělávací sekce naší organizace, která navazuje na tříletý projekt Vzdělání
JE cesta. Akademie Diversitas se soustředí na nabídku širokého spektra vzdělávacích aktivit
pro pracovníky pohybující se v oblasti poskytování sociálních služeb či ve školství. Zaměřením svých
aktivit je zacílena na oblast práce se sociálně vyloučenými, především Romy.
Činnost Akademie Diversitas

se v loňském roce soustředila především na rozšíření své nabídky

vzdělávacích aktivit a rovněž na potřebnou propagaci svých služeb.
webové stránky www.akademie-diversitas.cz.

Byly

připravovány samostatné

Naše Akademie Diversitas pro veřejnost nabízí:
›› Akreditované vzdělávací programy pro práci s dětmi, mládeží i dospělými
›› Vzdělávací stáže
›› Poradenskou činnost
›› Tutoring a supervize
›› Metodické materiály
›› Pronájem vzdělávacích prostor
V rámci Akademie Diversitas je také prezentována řada metodických materiálů (ať již v textové či video
podobě) Více na www.akademie-diversitas.cz.
Jedná se např. o podpůrný materiál pro lekce i individuální konzultace v oblasti finančního vzdělávání
pro mládež, jenž má podobu slovníků, ve kterém mohou mladí klienti nalézt vysvětlení stěžejních
finančních pojmů srozumitelnou a graficky přitažlivou formou.
I

další z metodických pomůcek se váže k finančnímu vzdělávání mládeže. Jedná se o deskovou hru

LOVE. Díky této hře si mohou děti a mládež zkusit vytvořit domácí rozpočet. Zjistit reálné
výdaje celé rodiny (ať již v oblasti bydlení, služeb či nákupu věcí potřebných ke každodennímu životu).
s názvem

kap

8.2.

Akademie Diversitas
Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů:
››

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH
LOKALITÁCH
Kurzu je zaměřen na vymezení a průběh terénní sociální
práce, metody a techniky práce s klienty/kami, zakázky
a postupy jejich řešení, a také na specifika standardů kvality
pro terénní programy.
›› Číslo akreditace MPSV: 2010/362-SP
›› Rozsah: 24 hodin

››

PORADENSTVÍ PRO VOLBU ŠKOLY
Kurz je zaměřen na skupinovou i individuální formu
poradenství. Na kompetence využívat zdrojů a různorodých
testů pro společné plánování budoucí kariéry a metody
spolupráce se zapojenými institucemi, především ZŠ.
›› Číslo akreditace MPSV: 2010/704-SP
›› Rozsah: 20 hodin

››

POZNEJME SE
Kurz je zaměřen na seznámení se s tematikou
multikulturality a jejího využití při poskytování sociálních
služeb.
›› Číslo akreditace MPSV: 2011/1408-PC/SP
›› Rozsah: 20 hodin

››

INTERDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP V PRÁCI S KLIENTEM/KOU
Kurz je zaměřen na teoretické i praktické znalosti z oblasti
metod a technik interdisciplinárního přístupu, vč. jejich
nácviku.
›› Číslo akreditace MPSV: 2011/837-PC/SP
›› Rozsah: 19 hodin

››

METODY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A FAKULTATIVNÍCH
SLUŽEB V NZDM
Kurz je zaměřen na legislativní a metodický rámec
poskytování sociálních a fakultativních služeb v NZDM
a rozvoj dovedností využitelných při výchovných,
vzdělávacích a poradenských činnostech s mládeží.
›› Číslo akreditace MPSV: 2011/0328-SP
›› Rozsah: 30 hodin

webové stránky
Akademie Diversitas
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››

SYSTÉMY EVIDENCE, MONITORINGU A EVALUACE PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Kurz je zaměřen na metody a konkrétní techniky monitoringu
a evaluace v sociální práci. Včetně prezentace komplexní elektronické
databáze.
›› Číslo akreditace MPSV: 2011/0836-SP/VP
›› Rozsah: 30 hodin

››

METODY LOKÁLNÍ SPOLUPRÁCE A SÍŤOVÁNÍ
Kurz je zaměřen na možnosti a způsoby spolupráce s lokálními,
regionálními i centrálními veřejnými institucemi při poskytování
sociálních služeb s důrazem na témata vzdělávání, zaměstnanost,
bytová problematika i občanské soužití.
›› Číslo akreditace MPSV: 2011/1502-SP/VP
›› Rozsah: 20 hodin

››

SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ ORIENTOVANÉ NA
ŽÁKY ZŠ
Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti poradenství,
od identifikace možností a potřeb žáka, přes průběh intervence,
vč. spolupráce s rodinou až po sestavení skupinové poradenské lekce.
›› Číslo akreditace MPSV: 28230/2011-25-616
›› Rozsah: 14 hodin

››

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO MLÁDEŽ
Kurz je zaměřen na oblast finanční gramotnosti mládeže a jejího
rozvoje s využitím metod osobního rozvoje.
›› Číslo akreditace MPSV: 2011/0945-PC/SP
›› Rozsah: 20 hodin

››

PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ
Kurz je zaměřen na skupinovou i individuální formu poradenství,
na kompetence využívat zdrojů a různorodých testů pro společné
plánování budoucí kariéry a metody spolupráce se zapojenými
institucemi, především SŠ.
›› Číslo akreditace MPSV: 2011/0262-SP
›› Rozsah: 20 hodin

››

MOTIVACE A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ V PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Kurz se zaměřuje na rozvoj kompetencí v oblasti práce s mládeží,
konkrétně pak na metody a techniky osobnostně-sociální výchovy
a divadla ve výchově, motivaci, osobnost, komunikaci, konflikt
a tvořivost.
›› Číslo akreditace MPSV: 2011/0329-SP
›› Rozsah: 20 hodin

››

ZATOČÍME S DLUHY
Kurz „Zatočíme s dluhy“ Vás naučí, jak šetrně otevřít téma dluhů
a jak začít pracovat se zadluženým klientem. Po absolvování kurzu
se budete orientovat v procesu vymáhání pohledávek a v možnostech
řešení v různých fázích dluhu. Lektorky Vás také seznámí s nekalými
praktikami vymáhacích společností a jak se jim bránit.
›› Číslo akreditace MPSV: 2012/1457-SP
›› Rozsah: 16 hodin
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Webové stránky
Akademie
Diversitas

Metodické
materiály

finanční
slovníček

pROJEKTY
iQRS
Donoři 2012
Tito donoři finančně zajišťovaly v roce 2012 většinu našich aktivit, provozu a mezd.
Tým iqrs tímto děkuje všem velkým i drobným donorům za důvěru a spolupráci!

Nadace
Vodafone
Česká republika
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Učíme se prací
Projekty 2012
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace:
1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
Výše rozpočtu: 5 131 872,90 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt nabízí cílovým skupinám, dlouhodobě nezaměstnaným, sociálním vyloučení postiženým nebo ohroženým obyvatelům
Jihomoravského kraje, soubor aktivit pro získání zaměstnání a zvýšení svých obecných i odborných kompetencí využitelných na trhu
práce.

Projekt Together and Across
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace:
1. 6. 2009 – 31. 5. 2012
Výše rozpočtu: 4 605 250 Kč
Zdroje: Evropská unie (95 %), státní rozpočet ČR (5 %)
Projekt mezinárodní spolupráce je primárně zacílen na posílení a inovaci kompetencí zapojených partnerů v práci s obyvateli sociálně
vyloučených lokalit a k zavádění nových, jinde však už osvědčených, metod práce.
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Společně
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace:
1. 12. 2012 – 30. 11. 2014
Výše rozpočtu: 2 928 264,4 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt volně navazuje na aktivity mezinárodní spolupráce projektu Together and Across. Hlavním cílem je umožnit přenos nových
funkčních modelů práce zahraničních partnerů (Slovensko, Irsko, Nizozemsko) do České republiky a přispět tak ke zvyšování sociální
a vzdělanostní úrovně sociálně vyloučených romských komunit v ČR.

Centrum integračních služeb Břeclav
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace:
1. 6. 2009 – 31. 5. 2012
Výše rozpočtu: 7 870 720 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt Centra integračních služeb Břeclav má za cíl poskytnout cílové skupině IQ Roma servisu v Břeclavi komplexní nabídku služeb,
po kterých v této lokalitě existovala dlouhodobá poptávka, jedná se jak o služby poradenského, tak terénního charakteru.

Learning Comunity – Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to acess lifelong learning
Partner projektu: IQ Roma servis, o.s.
Období realizace:
cca 1. 10. 2009 – 31. 9. 2012
Výše rozpočtu: 359 500 Kč
Zdroje: Evropská unie (80 %), vlastní zdroje (20 %)
Projekt je zaměřený na implementaci koncepce celoživotního vzdělávání v komunitách migrantů v zemích partnerů projektu (Německo,
Řecko, Rakousko, Holandsko). S odkazem na předchozí koncepční práci zaměřenou na vytvoření metodické příručky o spolupráci
s dobrovolníky působícími v sociálně vyloučených lokalitách přistoupili partneři projektu v tomto roce k celkové reflexi dosavadních
zjištění a realizace aktivit.

Čas zkusit to jinak
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace:
1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

Projekty 2012

Výše rozpočtu: 6 254 321 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt je zacílen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným či nezaměstnaností ohroženým obyvatelům sociálně vyloučených romských
lokalit v Jihomoravském kraji k plnohodnotnému a dlouhodobě udržitelnému zapojení se do standardních sociálně-ekonomických sítí.

Začni tady a teď – Systém podpory udržitelnosti v hlavním vzdělávacím proudu pro žáky se sociálně kulturním znevýhodněním
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Období realizace:
26. 1. 2010 – 30. 6. 2012
Výše rozpočtu: 4 906 244 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Cílem projektu je uplatnit efektivní nástroje ke zlepšení současné situace v oblasti vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním
ve vybraných obcích Jihomoravského kraje. Jedná se zejména o udržení žáků/yň v hlavním vzdělávacím proudu a podporu při nástupu
na navazující studium. V rámci projektu je také podporována participace rodičů při řešení uvedených témat.

Vzdělání je cesta - systémy pro výuku a motivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Období realizace:
1. 3. 2010 – 28. 2. 2013
Výše rozpočtu: 9 811 449 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Cílem projektu je zvýšení znalostí a dovedností pracovníků/nic partnerských a dalších spolupracujících organizací
v oblasti práce s žáky/němi ohroženými sociálním vyloučením, a to prostřednictvím vytvoření metodik výuky a také řady akreditovaných
vzdělávacích programů pro sociální a pedagogické pracovníky/cemi působící v oblasti práce s danou cílovou skupinou.

K minulosti nejsme lhostejní
Období realizace:
1. 6. 2012 – 30. 11. 2012
Výše rozpočtu: 84 449,22 Kč
Zdroje: Česko-německý fond budoucnosti
Projekt je zaměřen na zlepšení situace v oblasti vztahů Čechů (především Romů) a Němců, konkrétně v oblasti
a posílení vzájemného porozumění. Témata projektu se opírají o historickou událost v Osvětimi a jsou vztahována
situaci v multikulturním dialogu majority a romské minority v Česku a Německu.

Ukaž, co umíš
Období realizace:
1. 5. 2012 – 30. 11. 2012
Výše rozpočtu: 85 000 Kč
Zdroje: MŠMT
Hlavním cílem projektu je vytvoření

lidských práv
na současnou

kvalitní a systematické nabídky letních volnočasových aktivit pro skupinu dětí a mládeže

z brněnské a břeclavské romské komunity od
a dlouhodobý potenciál nabízených činností.

6 až 26 let s důrazem na jejich atraktivitu, zvládnutelnou

a přiměřenou pravidelnost
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Jdeme s dobou
Projekty 2012
Období realizace:
1. 1. 2012 – 30. 11. 2012
Výše rozpočtu: 136 000 Kč
Zdroje: MŠMT, JMK
Jedním z hlavních cílů projektu je prostřednictvím mimoškolní individuální a skupinové výuky s využitím multimediálních prostředků,
realizací aktivit individuálního a skupinového profesního poradenství a podpory kvalitního trávení volného času klientů, podpořit
úspěšnost mladých Romů ve zlepšení popř. udržení prospěchu na základní škole, zvýšení jejich motivace a efektivity získávání nových
dovedností a poznatků.

Centrum komunitní a terénní práce
Období realizace:
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Výše rozpočtu: 5 446 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (69,6 %), Jihomoravský kraj (29,5 %), statutární město Brno (0,9 %),
město Vyškov (14 000 Kč)
Projekt Centrum komunitní a terénní sociální práce zajišťuje finanční prostředky pro poskytování terénních programů sociálně
znevýhodněným klientům/tkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších obcích Jihomoravského
kraje (Břeclav, Zastávka u Brna, Tišnov, Blansko, Veselí nad Moravou a další)
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Centrum poradenství a zaměstnanosti
Období realizace:
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Výše rozpočtu: 976 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí (95,3%), statutární město Brno (4,7%)
Projekt zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství sociálně znevýhodněným klientům/tkám převážně ze
vyloučených romských komunit ve městě Brně. Poradenští pracovníci/ce mají pro práci s klientem/kou vybaveny dvě
(na Hybešově ulici 41 a Cejlu 49).

sociálně
poradny

Centrum motivace a stimulace
Období realizace:
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Výše rozpočtu: 1 182 000 Kč
Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí (73,3%), Jihomoravský kraj (28,9%), statutární město Brno (3,8%)
Projekt zajišťuje realizaci sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, která nabízí širokou škálu vzdělávacích,
volnočasových, preventivních a osobnostně rozvíjejících aktivit pro děti a mládež ve věku 10-21 let

Projekty 2012

V jedné lavici
Období realizace:
1. 12. 2012 – 31. 5. 2014
Výše rozpočtu: 442 241 Kč

Zdroje: Open Society Fund Praha
Obsahem projektu je cílená kampaň na rodičovskou veřejnost žáků základních škol, kterou chceme přispět k desegregaci romských
dětí v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s romskými rodiči a školami chceme oslovit, informovat a přesvědčit neromské rodiče,
aby podporovali společné vzdělávání romských a neromských dětí. Nesegregované vzdělávání pro romské děti zvětšuje jejich šance
na úspěch v budoucím studijním i pracovním životě a také v soužití majority a minority.

Osobnost a životní směr - Podpora vzdělanosti a profesního uplatnění mladých romů
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace:
1. 4. 2011 - 31. 3. 2013
Výše rozpočtu: 5 517 981,68 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Projekt svým zaměřením navazuje na aktivity předchozího projektu Jde to i jinak. Soustředí se na generaci romské mládeže a její
podporu v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce, a to především prostřednictvím dlouhodobé individuální i skupinové práce,
s cílem posílit motivaci, sebepojetí a kompetence této cílové skupiny.

Správa nemovitostí - prevence zadlužení a další podpůrné činnosti
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace:
1. 5. 2011 - 30. 4. 2014
Výše rozpočtu: 7 818 801 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
V rámci tohoto projektu se naše organizace zapojuje partnersky, jeho primárním realizátorem je Správa nemovitostí (příspěvková
organizace zřizovaná městskou částí Brno-střed). Cílem projektu je zvýšení sociálních a profesních dovedností cílové skupiny,
např. kompetence v oblasti hledání a udržení zaměstnání, jednání s institucemi, finanční plánování a řešení zadluženosti) a dále
ověření pilotní aktivity zaměstnávání zadlužených nájemníků prostřednictvím správy nemovitostí s cílem snížení dluhu na nájemném
a ověření modelu spolupráce mezi správou nemovitostí a poskytovateli sociálních služeb.

Centrum integračních služeb Brno
Období realizace:
cca 1. 10. 2011 – 31. 3. 2013
Výše rozpočtu: 29 000 000 Kč
Zdroje: Regionální operační program Jihovýchod (85 %), Jihomoravský kraj, statutární město Brno a další donoři (15 %)
Cílem projektu, jehož investiční část bude realizována v letech 2011–2013, je rekonstrukce budovy Vranovská 45,
která je občanskému sdružení IQ Roma servis zapůjčena k užívání Magistrátem města Brna na dobu 17 let.

Kompůlexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Období realizace: 1. 10. 2011 - 31. 1. 2014
Výše rozpočtu: 7 604 948 Kč
Zdroje: Evropská unie (85 %), státní rozpočet ČR (15 %)
Společně s partnerem projektu DROM, romské středisko se skrze

terénní, asistenční a poradenské aktivity zaměřujeme na zvýšení

kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit potřebných pro úspěšnou uplatnitelnost a dlouhodobou udržitelnost na trhu
práce.
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Mateřské centrum
Projekty 2012
Období realizace:
1. 12. 2011 – 30. 11. 2013
Výše rozpočtu: 906 500 Kč
Zdroje: Open Society Institute
Projekt je zaměřen na nízkokapacitní mateřské centrum, kde se pracuje s dětmi ve věku 3 – 6 let, s cílem napomoci získání kompetencí
a dovedností při vstupu na základní školu.
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Romové pracují a chtějí pracovat. Dejte nám šanci
Období realizace:
19. 12. 2011 – 18. 12. 2012
Výše rozpočtu: 124 990,98 € (= 3 099 776 Kč)
Zdroje: Komunitární program Progress (80 %), Ambasáda USA (20%)
Jedná se o partnerský projekt s občanským sdružením Romea, který volně navazuje na aktivity projektu Ethnic Friendly společnost.
Aktivity projektu mají za cíl pozitivně ovlivnit stále se zhoršující postoj české veřejnosti vůči Romům/kám. Cíleně a primárně
se zaměřuje především na oblast zaměstnanosti, na šíření příkladů dobré praxe ze zaměstnávání Romů/ek mezi širokou laickou
veřejnost a metodickou a informační podporu zaměstnavatelů, kteří mají zájem o rozšíření svých pracovních kolektivů o kandidáty/ky
z řad etnických menšin.

Roma inclusion through culture and education
Období realizace: 1. 9. 2011 – 31. 7. 2013
Zdroje: EU – Comenius Regio Programme
Projekt, vedený městem Leeds, se soustředí na funkční propojení škol a romských komunit v anglickém Leedsu se školami a romskými
komunitami v Brně. Mezi své hlavní cíle klade zlepšení přístupu ke vzdělávání a integraci mladých lidí z romských komunit v rámci
školního vzdělávání, podporování pozitivní stereotypů a zlepšení životní šance a vzdělávacích příležitostí této mládeže.

Ruku v ruce
Období realizace:
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Výše rozpočtu: 92 966,35 Kč
Zdroje: Ministerstvo vnitra ČR (69,68 %), JMK (30,32 %)
Jedná se o projekt organizace zaměřený výhradně na rozvoj dobrovolnické služby. Cílem projektu bylo zajistit kvalitní podmínky práce
dobrovolníků/ic prostřednictvím koordinace jejich působení, vzděláváním, supervizí a samozřejmě také pojištěním jejich činnosti.

Projekty 2012
Výše rozpočtu: 20 000 Kč
Zdroje: statutární město Brno (100 %)
Místo realizace: Lesní penzion Bunč, Roštín
Již tradičně je tato projektová aktivita zaměřena

Projekt

teambuilding sociálních a pedagogických pracovníku/nic

s odbornou diagnostikou rok

Období realizace:
18. – 20. 7. 2012

2012

na rozvoj a udržení kvality poskytovaných sociálních, vzdělávacích,

zaměstnaneckých a právních služeb prostřednictvím diagnostikování procesů v organizaci, operačního a strategického plánování
pracovníků/nic organizace, posilováním mezi týmové spolupráce a také psychohygieny.

Rok jinak
Období realizace:
1. 1. 2012. – 31. 12. 2012
Výše rozpočtu: 1 383 087 Kč
Zdroje: Nadace Vodafone (100 %)
Projekt umožnil roční stáž specialisty v oblasti PR a koučinku Tomáše Pavlíka v naši neziskové organizaci IQ Roma servis.
Hlavní záměr projektu spočíval v přenosu funkčních mechanismů ve výše uvedených oblastech z komerčního do neziskového
sektoru.

A furthure step to let the Roma youth be heard
Období realizace:
1. 4. 2012 – 31. 3. 2013
Výše rozpočtu: 11 900 EUR
Zdroje: Lifelong Learning Programme – program Youth in Action
Projekt je realizován v 8 evropských zemích pod záštitou italské organizace GSI Italia. Hlavním cílem je posilování kulturních
tradic a osobnostních kompetencí romské mládeže. Hlavním nástrojem pro realizaci je její aktivní zapojování do mediálních
aktivit.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum integračních služeb Břeclav
Období realizace:
1. 1. 2012. – 31. 12. 2012
Výše rozpočtu: 1 301 500 Kč
Zdroje: MPSV, JMK
Projekt se zaměřuje na poskytování komplexních sociálních služeb pro děti, mládež i
služby, provoz nízkoprahového zařízení i odborného sociálního poradenství.

dospělé osoby.

Zahrnuty

jsou terénní

Projekty aktuality a archiv
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Centrum integračních služeb Brno
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Projekt ROP 3.1. (spolufinancovaný Evropskou unií) byl zahájen
k 1. září 2009 a bude formálně ukončen k 31. květnu 2013.
Rekonstrukce trvala od listopadu 2011 do ledna 2013. Budova
byla zkolaudována k 6. únoru 2013. Výběrové řízení pro realizaci
stavebních prací vyhrála na základě nejnižší ceny firma Strabag,
která se v průběhu stavby stala sama
Ethnic friendly zaměstnavatelem
„Chceme, aby se IQ Roma
( w w w. e t h n i c - f r i e n d l y. e u )
servis stal více otevřeným
a na stavbě zaměstnávala i výrazný
prostorem s příjemnou
podíl pracovníků romského původu.
atmosférou pro širší

nápady, projekty a inovace.

Prostorem ve kterém se
komunita lidí, ať už mládež
či jejich rodiče, dobrovolníci,
pracovníci nebo aktivisté

bude ráda tvořivě setkávat,
diskutovat a aktivně
občansky přispívat k realizaci
poslání a vize
servisu“,

IQ Roma

Katarína Klamková

Nové
Centrum
nabízí
větší
poradenské prostory pro lidi
hledající
zaměstnání,
řešení
problémů s dluhy a právní služby.
V centru jsou také moderní
prostory pro volnočasové aktivity,
kroužky pro mládež, hudebnu,
klubovnu a internetové rádio.
Součástí centra je i specializované
centrum pro rodiče a matky s dětmi
předškolního věku a prostory pro
rodinnou terapii. Mimo jiné je zde
i větší počet výukových učeben pro
podporu středoškolského a dalšího
inkluzivního vzdělávání a kariérního
uplatnění nejen starší romské
mládeže (dokonce i učebna pro EEG
biofeedback).

Dále centrum nabízí prostory
pro komunitní setkávání, multifunkční sál pro společenské,
kulturní a vzdělávací akce široké veřejnosti. Vrchní patro slouží
jako společné zázemí všech pracovníků, včetně terénních
pracovníků pro Brno a obce Jihomoravského kraje.

pohled
z ulice

vnitroblok
centra

IQ Roma servis přestěhoval do nového centra Vranovská 45, tedy všechny své dosavadní služby a pracovníky
z brněnských provozoven na Hybešově 41 a Cejlu 49. Služby pro klienty zde otevřel již 2. dubna 2013. Od prvních dnů
po otevření se těší velkému zájmu klientů jak svých původních, tak i nových, z širšího sousedství.

18. dubna 2013 proběhlo v Brně slavnostní otevření a křest „Centra integračních služeb“ Brno na Vranovské 45,
které je realizované občanským sdružením IQ Roma servis. Kmotrou Centra se stala herečka a patronka charitativního
a stipendijního programu Gendalos/Zrcadlo Anna Polívková a příznivkyně IQ Roma servisu paní Hana Kakurová.
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Celkové náklady projektu prozatím jsou 26.822.000,- Kč (projekt ještě není finálně uzavřený), z čehož je
25.127.585,- Kč určeno na rekonstrukci objektu (investiční výdaje), 1.383.800,- Kč na vybavení prostor a 310.615,Kč na související činnosti (publicita, administrace projektu). Projekt je dotací ve výši 85% financován regionálním
operačním programem, kofinancován dotací ze zdrojů Statutárního města Brna ve výši 1.875.000,- Kč. Soukromá
nadace Vinci na rekonstrukci poskytla dotaci ve výši 230.000,- Kč.
IQ Roma servis však dále hledá partnery, kteří pomůžou dofinancovat zbývající necelé 2 miliony korun a je v této
věci i v aktivním jednání i s Jihomoravským krajem. Pro podporu nového centra lze přispívat na účet IQ Roma
servisu - číslo účtu: 189104187, kód banky: 0300 do konce roku 2013.
Budova je statutárním městem Brnem bezplatně zapůjčena IQ Roma servisu, o. s. do roku 2025, je tedy dále
v majetku města Brna. Výhodou je, že, kromě na míru řešené logistiky a prostorového uspořádání nových prostor dle
dlouholeté praxe poskytování služeb dojde i k významnému snížení nákladů na provoz služeb úsporou na nájemném
a nižšími náklady na související služby.
Nové prostory nabídnou i příležitost k novým kreativním nápadům a četnějším aktivitám pro širší veřejnost.
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Podpořte nás!
PODPOŘTE NÁS i VY www.iqrs.cz/podpora
Usilujeme o to být unikátní neziskovou organizací (kulturou, profesionalitou, kvalitou služeb
a cíleností na dopady v dlouhodobé perspektivě).
Udržitelnost našich mezd, provozních nákladů a nákladů aktivit
a dotací. Ty nejsou pravidelné a jejich zadání a obdržení je nejisté.

je závislá od darů, grantů

Ročně pomáháme více než 2000 potřebným lidem v Brně, Břeclavi, Vyškově a terénně v dalších
obcích Jihomoravského kraje.
Naše služby jsou pro potřebné zdarma. Jejich udržitelnost je na Vás!

›› Přispívejte nám na:

Hlavní účet IQ Roma servisu:
Číslo účtu: 189 104 187 Kód banky: 0300
›› Pro podporu vzdělávání mladých Romů jsme zřídili fond Gendalos/Zrcadlo:

Transparentní účet: 6 500 413 001 Kód banky: 5500
Darujte i přes sms: DMS_Gendalos na 87 777
(cena DMS je 30 Kč, 27Kč pro Gendalos)
www.gendalos.cz
Zároveň si jako fyzické i právnické osoby smyslulpně snížíte svůj daňový základ.
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Děkujeme Vám!
L
PO

EČ N O ST

Odhodlání | Optimismus | Vytrvalost | Kvalita | Výsledky
Zacílenost | Tvořivost | Angažovanost | Zmocňování | Rozvoj
Profesionalita | Spolupráce | Integrita | Vřelost | Respekt

„...rozvíjíme svět přátelských vztahů a vzájemného respektu mezi lidmi,
...vytváříme společnost, kde mají všichni důstojné uplatnění, naději a příležitost se rozvíjet...„
www.iqrs.cz
www.facebook.cz/iq.roma.servis

