Pro důstojné
společenské
uplatnění Romů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
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každoročně shrnujeme v našich Zprávách o činnosti
výstupy práce IQ Roma servisu za předcházející rok
a s pozitivním očekáváním představujeme naše vize
a plány pro další období.
Bilancování práce spolku s tak širokým záběrem
aktivit i mnoha ambiciózními cíli nás téměř vždy dovede k tomu, že je za námi další náročný rok, který
přinesl mnoho konkrétních výsledků i neočekávaných změn. Rok 2017, v historii organizace jubilejní
dvacátý, byl v tomto ohledu v mnohém skutečně zlomový a bohatý na události, které významně ovlivnily jak praktické fungování organizace, tak způsob
přemýšlení o naší práci a jejích dopadech na celou
společnost.
Významné personální změny ve vedení organizace
nakonec zdárně vyústily k výběru nového ředitele
a podstatným úpravám naší organizační struktury (více viz kapitola Lidé v IQRS a Novinky 2018).
Pevně věřím, že důvěra v potenciál Romů a Romek,
na kterém stavěla vizi IQ Roma servisu naše dlouholetá (dnes již bohužel bývalá) ředitelka Katarína
Klamková, zůstane stabilním kamenem našich hodnot. Velký dík a uznání jí patří především za její invenční přístup, který, doufejme, přetrvá jako zdroj
inspirace a nasazení pro další „generace“ našich kolegů a kolegyň.
První konkrétní výsledky našeho úsilí při naplňování nového strategického plánu, snaha o netradiční
uchopení tématu komunitní práce či cenné zkušenosti úvodního roku plnohodnotného fungování
sociálního podniku Amaro records nás dovedly k revizi mnoha letitých plánů a potřebě více se zaměřit
na sledování dopadu naší práce. Pozorně sledujeme
stále vyostřenější společenské debaty znevažující
přínos neziskového sektoru a bohužel i narůstající
snahy politiků zviditelnit se na tématech zpochybňujících postavení Romů a Romek v naší společnosti. Uvědomujeme si, jak velký důraz je právě proto
nutné klást na srozumitelnou a na faktech založenou
prezentaci našeho vlivu na společenské změny, o které usilujeme. Jsme rádi, že aktuálně máme možnost
rozvíjet naše know-how v této oblasti díky zapojení
se do unikátního projektu „ Impact Academy – ukaž
změnu“. Zároveň se nám podařilo získat podporu
projektů zaměřených na rozvoj evaluace naší práce
a audity poskytovaných služeb.
Po delší odmlce v realizaci evropských projektů jsme
v roce 2017 také získali na několik let dopředu stabilní zdroje pro další rozvojové aktivity, které jsme
již dlouhou dobu plánovali. Věříme, že díky novému
Kariérnímu centru zvýšíme kvantitativně i kvalitativně zastoupení Romů a Romek na trhu práce. Velkým
zdrojem nadějí na změnu jejich situace a postavení
jsou pro nás také činnosti, které rozvíjí nově vzniklý
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1. V YTVÁŘÍME PROSTOR PRO ÚČAST ROMŮ NA ZLEPŠOVÁNÍ SVÉHO
POSTAVENÍ, ŠÍŘENÍ SVÝCH DOVEDNOSTÍ A KULTURY.
ROZVÍJÍME PŘÍLEŽITOSTI PRO SETKÁVÁNÍ ROMŮ A NEROMŮ. 
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tým komunitní práce. Ten jsme v roce 2017 podpořili mj. vznikem komunitního fondu Aven Amenca
a otevřením dvou nových prostor pro společná setkávání – posilovny na Bratislavské 62 a klubovny
pro studenty a studentky Gendalosu na Cejlu 49.
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Úspěchy projektu Rapid Re-housing, realizovaného
městem Brnem ve spolupráci s námi a Ostravskou
univerzitou, považujeme za přesvědčivý důkaz
o smysluplnosti a efektivitě těchto forem partnerství. Zároveň doufáme, že se stanou inspirací a běžným trendem pro budoucí řešení problémů sociálního vyloučení nejen v Brně.
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Věřím, že i Vás informace uvedené v této zprávě
přesvědčí, že se nám podařilo projít náročným obdobím roku 2017 s jasnou orientací na naše dlouhodobé cíle a s optimismem, který je pro naši práci
nezbytný. Za tím, že se tak stalo, stojí velké nasazení
a práce mých kolegů a kolegyní, intenzivní podpora našich členů a stálá přízeň a zájem našich dobrovolníků, spolupracovníků a partnerů. Těm všem
upřímně děkuji za jejich práci a odvahu, s jakou se
postavili k novým výzvám.
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2) PRO DOSPĚLÉ – sociální služba TERÉNNÍ PROGRAMY 
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Největší poděkování samozřejmě patří všem našim aktivním klientům, Romkám a Romům, kteří
navzdory svým závažným problémům a životním
peripetiím, jimž čelí, neztrácejí naději ve spokojenější a důstojnější život. Společným úsilím tak spolu
s námi posilují důvěru, že změna je možná a má konkrétní podoby.
Přeji nám všem, aby nás ani v následujícím roce
2018 neopouštěla na této cestě energie a dařilo
se nám společně hledat efektivní způsoby, jak vizi
IQ Roma servisu přeměnit v realitu.

Šárka Pólová

pověřená ředitelka IQ Roma servisu, z.s.
20. 4. 2018
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IQ Roma servis, z.s.
NAŠÍ VIZÍ JE:

svět, ve kterém budou existovat
živé a přátelské vztahy mezi
Romy a majoritními obyvateli –
svět, ve kterém budou Romové
přirozeně zastávat důstojné
společenské role s respektem
ke své kultuře a národnosti.
KDO JSME?
Skupina občansky aktivních Romů v Brně,
kteří dlouhodobě usilovali o větší emancipaci a důstojnost Romů, založila v roce 1997
IQ Roma servis. Byl založen jako nezávislé občanské sdružení s jasnou vizí světa,
v němž budou Romové zastávat důstojné
role s respektem ke své národnosti a kultuře.
V roce 2003 začalo období modernizace
a profesionalizace organizace a došlo k významné revizi stanov a řízení organizace.
Začali jsme realizovat první národní i evropské projekty, formovaly se profesionální
týmy a vytvářely metodiky práce v návaznosti na strategické cíle organizace. Dle nového občanského zákoníku jsme se od prosince 2013 stali spolkem. 17. 12. 2015
byl členskou schůzí schválen nový název
IQ Roma servis, z.s.
Patříme k nejprestižnějším neziskovým
organizacím v ČR a předním odborníkům
na téma sociálního začleňování, o čemž
svědčí i naše celonárodní a mezinárodní
ceny, uznání a akreditace (iqrs.cz/kvalita).
Kromě důrazu, který klademe na odbornost, profesionalitu a kvalitu našich služeb,
se zabýváme i funkčními inovačními a evaluačními procesy, efektivním provozem
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Základní data 2017
a ekonomikou naší činnosti. Pravidelně
hodnotíme konkrétní dopady a výsledky
naší práce, kterou plánujeme a organizujeme strategicky v dlouhodobých horizontech. V roce 2015 jsme získali značku
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace,
která transparentně a hospodárně nakládá
se svěřenými prostředky. Důraz klademe
také na podporu občanské angažovanosti
a participace romské komunity ve společnosti, o čemž svědčí rozvoj témat komunitní práce, diskriminace a realizace našich
kampaní, do kterých komunitu zapojujeme.
Jsme vyhledávaným partnerem na národní
i mezinárodní úrovni.

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

NAŠÍM POSLÁNÍM JE:

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

1 168

KLIENTŮ A KLIENTEK
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REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

215

KLIENTŮ
TERÉNNÍ
PROGRAMY

288
KLIENTŮ

23 033

SETKÁNÍ S KLIENTY

HOSPODAŘILI JSME S ČÁSTKOU

25 968 402 Kč
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

366
KLIENTŮ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

350
KLIENTŮ

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

62 PRACOVNÍKŮ/
58,3 ÚVAZKŮ

PRACOVNÍCI A ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
K 31. 12. 2017 pracovalo v IQ Roma servisu celkem 62 pracovníků, přepočteno
na 58,3 úvazků. Z toho bylo 10 úvazků podporováno úřadem práce – 9 tréninkových pozic
v rámci veřejně prospěšných prací a 1 společensky účelné pracovní místo.
Ředitelkou a statutární zástupkyní byla
do 6. 12. 2017 Mgr. KATARÍNA KLAMKOVÁ,
od 7. 12. 2017 byla výkonem těchto funkcí

pověřena Mgr. ŠÁRKA PÓLOVÁ.
Pozici zástupce ředitelky pro klientské programy zastával do 31. 10. 2017 MILOSLAV
KAVKA, od 1. 11. 2017 jej vystřídal Dr. JIŘÍ
VALNOHA. Zástupkyní ředitelky pro projekty a finance byla do 6. 12. 2017 Mgr. ŠÁRKA
PÓLOVÁ, od 7. 12. 2017 byl výkonem této
funkce pověřen PETR MÁČAL.

„To, co mě nejvíce motivuje pracovat v IQRS, je pocit, že má moje práce smysl a reálný dopad na životy lidí. Skvělé je, že se skoro každý den dozvím nebo naučím něco nového. Líbí se mi, že mám kolegy,
kteří jsou pro práci stejně motivovaní jako já.“
Natálie

ČLENOVÉ SPOLKU (k 31. 12. 2017)
10 ŘÁDNÝCH, 4 ČESTNÍ

ZÁSTUPKYNĚ
ŘEDITELKY
PRO PROJEKTY
A FINANCE (1)

Tým projektů (2*/2**)

Tým terénní sociální práce Brno (8*/8*)

Tým financí a mezd (3*/3**)

Tým poradenství a zaměstnanosti Brno (4*/4**)

Provozní tým (5*/5**)
(provoz, recepce, úklid, údržba, koordinace
pracovníků v režimu tréninkových pozic)

Tým prevence a rozvoje osobnosti Brno (4*/3,75**)
Tým (komplexních) služeb JMK (4*/3,75**)

Sociální podnik Amaro records (4*/4**)
Diversitas, s.r.o. (Akademie Diversitas) (DPP)

Tým (komplexní) pobočky Břeclav (6*/6**)
Tým komunitní práce (1*/1**)
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Kontrolní komise je kontrolním orgánem
nad hospodařením s majetkem organizace
a nakládáním s finančními prostředky, je
tříčlenná a volí ji členská schůze na pětileté
funkční období. Aktuálně jsou členy kontrolní komise: Ing. Jana Kubačková Buzinisová,
Ing. Petr Raus a Mgr. Rozita Mertová s mandátem do 29. 5. 2019.

Vzhledem k tomu, že k poslednímu dni roku
2017 ukončili své členství 2 dlouhodobí členové, má IQ Roma servis k 1. 1. 2018 tyto
členy a členky:
MARTINA HORVÁTHOVÁ – vedoucí
Kariérového centra IQ Roma servisu, z.s.,
členka Výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstva města Brna
Bc. VERONIKA KANDELOVÁ – metodička
IQ Roma servisu, z.s.
Bc. WAIL KHAZAL – vedoucí mise Člověka
v tísni v Afghánistánu
HELENA KRIŠTOFOVÁ – referentka sociálního začleňování, Magistrát města Brna
Ing. JANA KUBAČKOVÁ BUZINISOVÁ – auditorka, t. č. na rodičovské dovolené, členka
Kontrolní komise IQRS

Ing. PETR RAUS – 1. místopředseda Rady
Církve bratrské, člen Kontrolní komise IQRS

Tým pro kvalitu, evaluaci a spolupráci (5*/3,2**)

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

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, zasedá minimálně 1x ročně a rozhoduje
o zásadních záležitostech týkajících se spolku
jako celku.

MgA. ROZITA MERTOVÁ – umělkyně, členka
Kontrolní komise

PR & FUNDRAISING
(1)

Tým pro rodiny s dětmi Brno (7*/6,35**)

KONTROLNÍ KOMISE

Mgr. ONDŘEJ LIŠKA – člen IQRS

ŘEDITEL/KA (1)
ZÁSTUPCE
ŘEDITELKY
PRO KLIENTSKÉ
PROGRAMY (1)

ČLENOVÉ SPOLKU k 1. 1. 2018

* Počet pracovníků ** Přepočteno na úvazky

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ve spolupráci s úřadem práce nabízíme
pracovní příležitosti na pozicích pomocných
pracovníků v sociální oblasti, v práci s dětmi
a v provozu v režimu veřejně prospěšných
prací. Nabízíme je zájemcům z řad našich klientů, kteří jsou ohroženi překážkami na trhu
práce, dlouhodobou nezaměstnaností, a zejména pak mladým bez pracovních zkušeností jako tréninkové pracovní pozice. V těchto
pozicích získají pracovníci pod odborným dohledem základní pracovní návyky a dovednosti, rozšiřují si své kompetence a jsou vedeni

ČESTNÍ ČLENOVÉ
PROF. PhDr. LIBOR MUSIL, CSc. –
sociální pracovník – vysokoškolský učitel
a výzkumník na Katedře sociální politiky
a sociální práce Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně, člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna
práca, předseda Vědecké rady MPSV ČR
pro sociální práci
MgA. KAROLÍNA REJLKOVÁ – terapeutka,
mediátorka a pedagožka
Bc. JANA BALÁŽOVÁ – romská aktivistka
a sociální pracovnice
BOŽENA HORVÁTHOVÁ – předškolní pedagožka a zakladatelka Programu
Pro Rodiny IQRS
Aktuální seznam členů a členek spolku je
dostupný na našich webových stránkách:
http://iqrs.cz/cs/clenove-sdruzeni

k samostatnosti a odpovědnosti. Našim cílem je mimo jiné i poskytnutí pracovních
zkušeností, které vedou k lepšímu uplatnění
na trhu práce.
V roce 2017 jsme se také zapojili do projektu Brána, který realizuje sdružení Standard
Island v Brně. Cílem projektu je zlepšit
postavení žen pečujících o děti do 15 let
na trhu práce prostřednictvím komplexního
systému podpůrných opatření. Do projektu
je zapojeno 30 klientek, z toho jsme dvěma
poskytli odbornou praxi, po které u nás získaly pracovní smlouvu.

Údaje ke 31. 12. 2017
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DOBROVOLNÍCI
Velký zdroj při realizaci aktivit představují dobrovolníci. Studenti i zaměstnaní
lidé, neromové i Romové dobrovolně a bez
nároku na odměnu pomáhají jednotlivým
klientům i celé organizaci. Svým zápalem
a energií dodávají odvahu nejen samotným
klientům, ale i pracovníkům organizace.

41

DLOUHODOBÝCH
DOBROVOLNÍKŮ

V roce 2017 se dobrovolníci zapojovali
ve vzdělávacích a volnočasových aktivitách
pro děti a mládež, spolupracovali na kulturních a komunitních akcích organizace, podporovali provoz sociálního podniku Amaro
records, pomáhali organizaci i v administrativní práci (překlady textů apod.).
Specifickým druhem dlouhodobé spolupráce s našimi klienty je tzv. MENTORING
v programu Gendalos, který se zaměřuje na podporu romských středoškolských
studentů a studentek. 6 dobrovolníků
působilo v roce 2017 jako mentoři. Úloha
mentora spočívá v doprovázení studenta
především v jeho studijním životě, ale také
v otevírání nových možností, ke kterým by
se mladý člověk ze sociálně znevýhodněného prostředí pravděpodobně nedostal.
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HODIN PRÁCE

DOBROVOLNÍCI IQ ROMA SERVISU 2017:

Dobrovolníci nejsou jen pomocníci v našich službách, ale snažíme se je zapojovat také do života organizace. Nabízíme
jim účast na kulturních akcích a vzdělávání organizace, pořádáme také setkání
dobrovolníků.
Dobrovolníci se zapojují nejen ve městě
Brně, ale také v Břeclavi a Vyškově.

BRNO:
Lucie Kundlová
Martina Křápková
Lucie Kloučková
Eliška Váchová
Tomáš Stříbrný
Daniela Horváthová
Gabriela Sládková
Azeta Hataf
David Horáth
Markéta Bahníčková
Kateřina Škařupová
Cwierz Filip
Eva Štěpánková
Maja Vusilović
Michael Ruml

Zdeňka Faragulová
Tomáš Stříbrný
D. Holman
Šárka Lemonová
Josef Jeniš
Otto Eden
Ema Edenová
Veronica Vítová
Jiří Franče
Josef Bednařík
Linda Do Thi
Petra Vrbacká
Michaela Nováková
Veronika Pisarcikova
Michal Kandel

BŘECLAV:
Lucie Ročkaiová
Radka Čapková
Anna Zimová
Irena Danihelová
Martina Osičková
Sylva Trebuľová
Petr Škoda
Kristýna Matušková

JMK:
Barbora Holánková
Pavlína Stolářová
Zdeněk Hruběš

Vážíme si každé pomoci a času věnovaného druhým lidem.
PŘÍBĚH KLIENTKY
Maruška se se svou mentorkou Evou schází už od roku 2014. V té době byla Maruška
v prvním ročníku střední školy a hrozilo jí, že propadne z matematiky. Pracovnice organizace propojila Marušku s dobrovolnicí Evou, která ji začala pravidelně doučovat. Nejen
že Maruška z matematiky nepropadla, ale dokonce si v dalších ročnících výrazně zlepšila
známku. Navíc se ukázalo, že si spolu dívky báječně rozumí. Když se zrovna nedoučovaly,
vyrazily společně na koncert nebo si jen tak povídaly. Jak se více a více poznávaly, začaly
probírat také Maruščiny budoucí plány. Marušce imponovalo prostředí velké firmy IBM, kde
Eva pracovala. Eva proto vzala Marušku i její sestru na den otevřených dveří, aby zjistily, jak
to v takové firmě chodí. Během společného povídání Maruška od Evy často zjišťovala, co
všechno je potřeba k tomu, aby si jednou našla práci, ve které by byla spokojená stejně jako
ona. Eva doprovázela Marušku až k maturitě, kterou Maruška úspěšně složila. Tenhle obrovský úspěch společně oslavily dortem, který pro ni Eva upekla. Eva s Maruškou se scházejí
dál, i když je Maruška už na vyšší odborné škole a školu zvládá úplně samostatně. Dostat se
až sem by Maruška bez Evy asi zvládla – stálo by ji to ale nepoměrně více sil.
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Na tomto místě chceme poděkovat všem lidem,
kteří se jako dobrovolníci zapojili dlouhodobě
i krátkodobě do naší činnosti.

PRAKTIKANTI A STÁŽISTÉ
Při realizaci našich projektů a činností nabízíme zapojení také praktikantům
a stážistům z řad českých i zahraničních
studentů s cílem podpořit přípravu budoucích pracovníků pomáhajících profesí.
Pod odborným vedením mají možnost zažít reálné prostředí neziskové organizace,

poskytování sociálních služeb a seznámit
se s postupy práce s klienty. V roce 2017
s námi spolupracovalo 18 praktikantů
a stážistů.
Odborné veřejnosti nabízíme stáže v organizaci prostřednictvím naší vzdělávací společnosti Akademie Diversitas (více
v kapitole 5).
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Výhled rozvoje a novinky
v IQRS pro rok 2018
PERSONÁLNÍ ZMĚNY ROKU 2018
Od 1. 5. 2018 nastoupil do funkce ředitele a statutárního zástupce spolku náš
dosavadní finanční manažer a pověřený
zástupce ředitelky pro projekty a finance
PETR MÁČAL, který byl členskou schůzí
jmenován na základě výsledků tříkolového
výběrového řízení.
Ke stejnému datu došlo k úpravám v organizační struktuře IQRS, což provází také
personální změny ve vedení organizace.
Zrušena byla pozice zástupce ředitele pro
klientské programy, funkci zástupkyně ředitele pro projekty a finance od 1. 5. 2018
zastává Mgr. ŠÁRKA PÓLOVÁ (t. č. na mateřské dovolené).

KOMUNITNÍ TÝM
Během prvních měsíců letošního roku se významně personálně rozrostl náš TÝM KOMUNITNÍ
PRÁCE na celkem 4 členy a členky. Komunitní tým podporuje občanskou angažovanost a posilování komunitního organizování Romů v sociálně vyloučených lokalitách. V průběhu následujících měsíců začne spolu s dalšími místními Romy a Romkami ve městě Brně budovat také nové
KOMUNITNÍ CENTRUM, jehož otevření plánujeme na začátek roku 2019.

KARIÉROVÉ CENTRUM
Významnou novinkou roku 2018 je naše KARIÉROVÉ CENTRUM, jehož činnost jsme zahájili v březnu 2018. Zaměřujeme se v něm na individuální a komplexní podporu při hledání zaměstnání našich klientů, provázenou profesní diagnostikou, tvorbou rozvojových plánu
i právní podporou.
V rámci Kariérového centra úzce spolupracujeme s místními zaměstnavateli, kterým nabízíme podporu při přijímání a zapracování klientů centra.
Jsme přesvědčeni, že vzájemná podpora, zacílená spolupráce a možnost vzdělávání přispěje
k větší efektivitě při hledání kvalitního zaměstnání našim klientům.
Kariérové centrum inovativně nahrazuje služby Centra poradenství
a zaměstnanosti, v rámci kterého jsme do konce roku 2017 poskytovali
služby odborného sociálního poradenství. Od ledna 2018 již IQ Roma
servis není poskytovatelem této sociální služby.

IMPACT ACADEMY
Od ledna 2018 jsme spolu s dalšími vybranými 8 organizacemi z celé České republiky zapojeni do prvního ročníku transformačně vzdělávacího programu IMPACT ACADEMY: UKAŽ
ZMĚNU. Jeho cílem je pomoci organizacím usilujícím o pozitivní společenskou změnu zdokonalit se ve sledování dopadů jejich činnosti. Pevně věříme, že díky našemu zapojení se nám
především podaří náš dopad nejen vyhodnotit, ale ještě lépe zaměřit a zvýšit.
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RAPID RE-HOUSING
Jsme rádi, že se nám letos podařilo také
zajistit zdroje na další podporu rodin zabydlených v rámci úspěšného inovativního projektu RAPID RE-HOUSING a navázat tak na dlouhodobou spolupráci města
Brna a IQ Roma servisu. Pilotní projekt,
který mj. získal řadu prestižních ocenění
na mezinárodní úrovni, výrazně napomohl
k hledání efektivního řešení bytové nouze
rodin v ČR. Návazná podpora bude směřovat nejen na stabilizaci nejohroženějších
z 50 zabydlených rodin, ale nabídne současně i intenzivní podporu nově vzniklým
sousedstvím a rozvoji vzájemných pozitivních vazeb uvnitř zabydlených domů.
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1

Vytváříme prostor
pro účast Romů
na zlepšování svého
postavení, šíření svých
dovedností a kultury.
Rozvíjíme příležitosti pro
setkávání Romů a neromů
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2

NOVÉ KOMUNITNÍ PROSTORY
(posilovna a klubovna Gendalos)

3

LOKALITY KOMUNITNÍ PRÁCE
(Brno, Břeclav a Vyškov)

V rámci komunitní práce v IQ Roma servisu se snažíme o NEFORMÁLNÍ KONTAKTOVÁNÍ,
NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ, PROPOJOVÁNÍ AKTIVNÍCH ROMŮ A VYTVÁŘENÍ PROSTORU
PRO JEJICH VLASTNÍ UPLATNĚNÍ. Přestože principy komunitní práce jsou prostoupeny téměř všechny naše aktivity a programy, v roce 2017 jsme se zaměřovali na rozvoj samostatného programu komunitní práce v organizaci. Máme komunitní pracovníky v Brně, Břeclavi
i Vyškově. Do komunitního týmu zapojujeme také samotné Romy, kteří dobře znají místní
obyvatele i členy místních komunit a institucí. Hlavní metodou naší práce je MiniActive,
princip zaměřený na dosahování malých dílčích cílů, kroků a úspěchů. Po rozšíření týmu pro
komunitní práci bychom chtěli více rozvíjet přístup KOMUNITNÍHO ORGANIZOVÁNÍ, zaměřeného na celkový rozvoj komunit, jejich aktivismus a občanské angažování.

Podporujeme romskou i neromskou hudební tvorbu v Amaro records.
Organizujeme kulturní setkání na podporu romské hrdosti.
Podporujeme skupinu romských rodičů, již usilují
o lepší budoucnost svých dětí.
Rozvíjíme komunitní práci zaměřenou na občanskou aktivizaci Romů
a svépomocné aktivity, podporujeme veřejně prospěšné komunitní akce.
Rozvíjíme prostor pro tvořivost a zmocňování mladých Romů.
Plácek v Brně je živým komunitním a multikulturním místem,
tvoříme Cigi Cigi cirkus, podporujeme náš fotbalový tým a další aktivity.
Vytváříme prostor pro pospolitost, kreativitu a zájmové aktivity
dospělých – taneční skupiny, tvorba šperků a další.
Spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi
na zlepšení situace v sociálně vyloučených lokalitách.

Novinky 2017
ROMA GYM
7. 8. 2017 jsme otevřeli komunitní posilovnu Roma Gym na Bratislavské 62
v Brně. Za otevření posilovny se zasloužil
dlouholetý pracovník IQRS David Šarišský.
Provozním posilovny se stal Jozef Čonka.
Posilovna je určena mládeži od 15 let. Je
otevřena ve všední dny.

NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA ROK 2017

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ 14.00–20.00
ST 10.00–16.30

KLUBOVNA GENDALOS
Klubovna vznikla v prostorách bývalé
posilovny na Cejlu 49. Byla SLAVNOSTNĚ
OTEVŘENA 29. 8. 2017 za účasti téměř
70 hostů z řad středoškolských studentů
programu Gendalos a lidí z blízkého okolí,
kteří se tak měli možnost seznámit se se záměrem klubovny. S její myšlenkou přišli
na začátku roku 2017 studenti a pracovníci
vzdělávacího programu Gendalos. Klubovna
má sloužit jako prostor setkávání a učení
pro všechny středoškoláky z blízkého okolí.
Od září začali v klubovně probíhat filmové
večery, seberozvojové skupiny nebo cestovatelská setkání s možností procvičit si cizí
jazyk, dozvědět se o cestování a jiných kulturách nebo ochutnat něco ze zahraniční
kuchyně.
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AKCÍ, SETKÁNÍ ZA ROK 2017
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Naši studenti nám pomáhali klubovnu
malovat, zdobit a poté i slavnostně otevřít.
Od tohoto dne se scházíme v klubovně pravidelně každé úterý od čtyř hodin ve stále
se rozšiřující skupince romských středoškolských studentů. Klubovna se stala místem,
kde se společně bavíme, vzděláváme a hlavně
jsme spolu v pravidelném kontaktu a sdílíme
společně naše každodenní životy.
Hanka Kolářová, pracovnice Gendalos

Aktivity v klubovně probíhají
každé úterý od 16.00 do 18.00

17

STUDENTŮ SE PODÍLELO
NA PŘÍPRAVĚ
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Benefice Gendalos je místem setkávání
romských středoškolských studentů
a jejich rodičů s majoritní společností

Podporujeme mladé Romky a Romy
v zájmu o svoje postavení, budoucnost
a společenské dění.
Vytváříme prostor pro růst
mladých komunitních leaderů
Vloni jsme velkou část naší práce s romskými studenty věnovali PODPOŘE SPOLEČNÉHO SETKÁVÁNÍ A PODNIKAVOSTI MLÁDEŽE. V průběhu roku jsme v rámci
vzdělávacího programu Gendalos zorganizovali celkem čtyřicet akcí, kde se romští
studenti potkávali a realizovali své vlastní
nápady.
Studenti nám pomáhali v naší práci
a ochotně se učili nové dovednosti – malovali s námi klubovnu, točili propagační
videa, moderovali benefiční koncert. Dařilo
se nám propojovat žáky základních škol se
středoškoláky, studenty učilišť se studenty
maturitních oborů, podnikavé extroverty
a uzavřenější „přemýšlivce“. Především se
nám ale podařilo vtáhnout mladé Romy
do dění kolem a dát jim příležitost brát věci
do svých rukou a měnit je.

1. 12. 2017 jsme spolu s romskými středoškoláky uspořádali benefiční
koncert Květy pro Gendalos v budově
SVČ Lužánky. Třiadvacet dobrovolníků
z řad romských studentů se zapojilo do příprav i samotné organizace večera. Studenti
se osvědčili nejen při přípravě výzdoby
a výrobě dárkových předmětů, ale i jako
hostesky, při prodeji občerstvení, dárků
a v roli šatnářů. Uspěli rovněž jako moderátoři akce a účinkující. Na benefici zazněly
písně brněnské kapely Květy i funky rytmy

romské skupiny Čohanas. Prodávala se
ručně vyrobená přírodní mýdla, dražily se
obrazy od současných umělců. Díky skvělé
atmosféře se nám podařilo vybrat celkem
33 145 Kč pro stipendijní fond Gendalos.
Ten zajišťuje studentům, kteří nemají dostatek prostředků na náklady spojené se
vzděláním, „rovný start“ s ostatními spolužáky. Studenti si mohou díky naší podpoře
zaplatit jízdné, obědy ve škole nebo třeba jazykový kurz. Více o fondu Gendalos
v kapitole 2.

33 145 KČ SE PODAŘILO VYBRAT
BĚHEM BENEFICE PRO STIPENDIJNÍ
FOND GENDALOS

17 STUDENTŮ SE ZAPOJILO
DO BUDOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ
SPOLEČNÉ KLUBOVNY
35 STUDENTŮ JSME
POTKALI NA PRAVIDELNÝCH
VRSTEVNICKÝCH MOTIVAČNÍCH
SETKÁNÍCH
23 STUDENTŮ SE
DOBROVOLNICKY ZAPOJILO
DO ORGANIZACE BENEFIČNÍHO
KONCERTU KVĚTY PRO GENDALOS
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Zřízení fondu AVEN AMENCA
a prezentace podpořených aktivit

Oddělujeme zmocňování a komunitní
práci od služeb – vznikne samostatný
Program/Tým pro komunitní práci

29

ÚČASTNÍKŮ ŠKOLENÍ
KE KOMUNITNÍ PRÁCI
PROJEKT KOMUNITNÍHO TÝMU
Na základě zkušeností, které jsme získali z návštěvy jeruzalémské organizace
JIIC, která pracuje s místní palestinskou
komunitou na principu MiniActive, jsme
začali Romy podporovat v KOMUNITNÍM ORGANIZOVÁNÍ BEZ NÁVAZNOSTI
NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, tzn. zcela odděleně od procesů podléhajícím podmínkám
poskytování sociálních služeb.

19.–21. 10. 2017 jsme v IQ Roma servisu zrealizovali školení, které vedl
prof. Leo Penta, mentor profesionálních
komunitních organizátorů z Německa.
Školení se zúčastnili nejenom naši zaměstnanci, ale také romští aktivisté z Brna
a Ostravy. Měli jsme možnost zabývat se
tématy, jako je otázka moci v komunitní
práci, veřejné vztahy a akce apod.
V roce 2018 díky schváleným projektům
dojde k rozšíření týmu komunitní práce
v Brně a velkou výzvu pro nás představuje otevření vlastního Komunitního centra.
Spolupracujeme s komunitními pracovníky jiných organizací a institucí, místními
obyvateli i zástupci městských samospráv
na komplexním zlepšování situace vyloučených lokalit ve městech, kde působí
IQ Roma servis. Rozšíření komunitní práce
a vytvoření samostatného týmu znamená
větší kapacity a energii věnované komunitě i jednotlivých aktivním Romům.

Pojďte s námi měnit svět v lepší místo.
Postavte se za sebe a místo, kde žijete.
Společně dosáhneme změny a přispějeme k naší vizi světa,
kde mají Romové své důstojné místo ve společnosti.
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Pro podporu komunitního organizování jsme v roce 2017 vytvořili komunitní
fond AVEN AMENCA. Fond Aven Amenca
drobnými finančními částkami podporuje
pořádání komunitních aktivit nebo i dlouhodobější činnosti. Hlavním požadavkem je
naplňování vize a poslání IQ Roma servisu
v místě, kde působí.
V roce 2017 jsme prostřednictvím fondu
Aven Amenca podpořili dvě aktivity:

FC IQRS INTERNACIONÁL
V tomto roce jsme přispěli na fotbalový
tým. Žádali o finanční prostředky na úhradu části poplatků za registraci. Hráče jsme
zapojili do akce Plácku na Svitavském nábřeží „Překročme řeku“, kde měli možnost
si finančně přilepšit prodejem domácí kuchyně. Do akce se zapojil i širší okruh kolem této skupiny a tím se propojila více
komunita kolem hráčů. Dále tým reprezentoval organizaci na Babylonfestu. Novým
prezidentem klubu se stal Richard Tulej,
který s IQ Roma servisem celou dobu spolupracoval. V současné době tým čeká
na začátek nové sezóny, na kterou jsou již
hráči připraveni a těší se na ni.

BARE ČAVORE
V roce 2017 vznikla v Břeclavi pěveckotaneční skupina Bare čavore, vedená
dobrovolnicí z komunity. Náš fond Aven
Amenca kroužek podpořil finanční částkou
na nákup materiálu pro kroje k vystupování, které si členové následně sami ušili. Před

Vánocemi, 20. 12. a 21. 12. 2017, proběhla vystoupení Bare čavore pro obyvatele
Domova pro seniory v Břeclavi. Členové
kroužku si připravili písně, včetně jedné romské koledy, a taneční vystoupení.
Po oba dva dny se vystoupení zúčastnilo
přibližně 70 seniorů a personálu Domova
pro seniory.
Dne 22. 12.2017 se kroužek představil
v kulturním programu na Vánočních trzích
města Břeclavi.
Cílem proběhlých akcí bylo představit, že
Romové jsou součástí města Břeclav a že
mají co nabídnout a ukázat. Všech 3 vystoupení, která díky poskytnuté podpoře
z komunitního fondu mohla proběhnout,
se zúčastnilo v průměru kolem 170 lidí.
Skupina také vystoupila na Mezinárodním
dni Romů v Brně.
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Vznikají samostatné skupiny
proaktivních romských občanů
Brna, Břeclavi i dalších obcí
Jihomoravského kraje
20. 8. 2017 jsme se zúčastnili pietního
shromáždění v Kunštátu u Hodonína, což
byl pro všechny silný zážitek. Vedlo to k diskusi rodičů se svými dětmi, kteří jim vysvětlovali, co znamená romský holocaust.
Pietní akce byla velice dobře připravena
a zorganizována, projev pracovníků a ředitelky Muzea romské kultury nebyl nikým
rušen, zaujal dokonce i děti. Klientka, která
se v Hodoníně ostýchala jít zapálit svíčku
přímo k památníku, protože dává přednost
menší společnosti a soukromí, tak nakonec učinila u hrobu na hřbitově v sousedních Černovicích, kde je pohřbeno prvních
70 obětí z hodonínského tábora. Rozhodla
se, že v příštím roce pojede znovu a vezme
s sebou i své příbuzné a známé. Akce se zúčastnili Romové z Brna, Břeclavi, Vyškova
i dalších obcí.

Jedna z klientek, která se pietního aktu zúčastnila i se svými dětmi, s IQRS dlouhodobě
spolupracuje. Dohodly jsme se, že vzhledem
k tomu, že bude přítomen i premiér ČR, předáme mu zprávu o činnosti organizace, kterou mu jinak zasíláme každý rok do schránky
jeho poslanecké kanceláře. Představily jsme
organizaci, podaly jsme si s premiérem ruku
a předaly jsme mu společně zprávu o činnosti
za rok 2016.

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

10 SETKÁNÍ
AKTIVNÍCH RODIČŮ

VYŠKOVSKO A OKOLÍ
Skupina aktivních Romů z Vyškova a přilehlých obcí se zúčastnila 3. 2. 2017 akce
v Brně. Rodiče a děti navštívili Muzeum
romské kultury a přednášku organizace
In Iustitia „Jak se bránit násilí z nenávisti“.
20. 10. 2017 jsme uspořádali Akci k volbám – v rámci prezidentských voleb jsme
jeli agitovat do Brna a vysvětlovat občanům na Cejlu, že mají jít volit, a vyhledávali
jsme jim jejich volební místnosti.

Ivona Parčiová, PR manažerka a romská
aktivistka

22 I Vytváříme prostor pro účast Romů na zlepšování svého postavení

BRNO
I v tomto roce jsme pokračovali v AKTIVIZACI ROMSKÝCH RODIČŮ. Do organizace setkávání rodičů jsme zapojili i pracovnice veřejné služby. Celkem proběhlo
10 setkání rodičů s tématem vzdělávání
romských dětí. Skupina v současné době
přechází pod nově vzniklý tým komunitní práce a bude dále pokračovat ve svých
aktivitách.

BŘECLAV
Jako každý rok jsme i letos před zápisy
do MŠ a ZŠ uspořádali komunitní povídání s maminkami, se kterými jsme probírali důležitost vzdělávání a plnění školních
povinností dětí. Maminkám jsme také
předali letáčky s daty zápisů do MŠ a ZŠ
a s informacemi o povinném předškolním vzdělávání v MŠ. Komunitní akce se
účastnilo 10 osob.
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Podporujeme a zviditelňujeme
samostatnou romskou hudební
tvorbu a spolupráci romských
i neromských muzikantů
a umělců v Amaro records

50

NOVÝCH ČLENŮ
KOMUNITY AMARO
RECORDS V ROCE 2017

150

ZAPOJENÝCH
HUDEBNÍKŮ

AMARO RECORDS JE KOMUNITNÍ
NAHRÁVACÍ STUDIO, SOCIÁLNÍ
KAVÁRNA A TRÉNINKOVÉ
PRACOVIŠTĚ.
Amaro records je sociální podnik IQ Roma
servisu, který byl společně s cca 50 dobrovolníky z romské komunity a veřejnosti a Masarykovou univerzitou přestaven
z bývalé herny na ulici Milady Horákové.
Amaro records leží na hranici sociálně vyloučené lokality, tzv. brněnského Bronxu,
a centra města Brna. V dubnu 2016 jsme
otevřeli profesionální a zároveň komunitní nahrávací studio a v prosinci téhož
roku pak tréninkovou kavárnu. Nahrávací
studio Amaro records je sociální podnik,
jehož součástí je běžná komerční činnost
(své nahrávky u nás tvoří také známí umělci jako Monika Bagárová, El Nino, MC Gey
a spousta dalších brněnských muzikantů) a také komunitní a nezisková činnost
studia. To prostřednictvím svého dobrovolnického programu (směna práce pro
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51

NAHRÁVEK

20

ÚČASTNÍKŮ TALENTOVÉ
SOUTĚŽE AMARO STAR

21

VIDEOKLIPŮ

Amaro records za volné hodiny nahrávání)
dává možnost mladým nebo „jen“ neobjeveným talentům se prosadit a splnit si
tak svůj sen. Do komunity Amaro records
se v roce 2017 zapojilo 50 nových členů
a nyní ji tvoří přes 150 hudebníků z romské komunity, ale také široké veřejnosti.
Tito si za rok 2017 nahráli celkem 51 skladeb, z toho 21 také s vlastním videoklipem.
Služeb nahrávacího studia dále využilo dalších 54 nových komerčních klientů, v tuto
chvíli máme 104 komerčních klientů.

Vytvořili jsme místo
pro setkávání kultur,
které změní životy,
romskou komunitu,
majoritu a naše město.

60

KULTURNÍCH AKCÍ

uspořádali více než 60 kulturních akcí.
Každoročně spolupracujeme s partnery
a pořádáme akce mimo prostory Amaro
records – v roce 2017 jsme spolupracovali s festivaly Ghettofest, Babylonfest,
Vaňkovkafest, Mezinárodní den Romů
a Týden romské hrdosti. Spolupracujeme
s Muzeem romské kultury, MČ Brno-střed,
MČ Brno-Židenice, Impact HUB a dalšími.
Děkujeme MČ Brno-střed za podporu v poskytnutí prostor na Milady
Horákové 22 a všem dalším dárcům
a dobrovolníkům.

PODPOŘTE AMARO RECORDS.
Díky vaší podpoře pomůžeme
splnit sny dalším nadaným
hudebníkům.

Amaro records je zároveň unikátní umělecká, hudební a kulturní kavárna s prvky
romské kultury. V kavárně také poskytujeme prostor pro pravidelné setkávání
muzikantů a členů komunity na kulturních akcích, které probíhají každý týden.
Jedná se o koncerty kapel složených
z romských i neromských hudebníků, hudební brainstormingy – gypsy jazz jamsessions, latino jamsessions, acoustic guitar jam sessions, dále různorodé hudební
workshopy – ukulele, pěvecké, taneční,
kytarové a další, a také nově pěveckou
soutěž pro začínající talenty – Amaro star,
které se zúčastnilo 20 zpěváků z romské
i neromské komunity. V roce 2017 jsme

Číslo účtu: 2901088440/2010
DĚKUJEME.
www.amarorecords.cz
www.facebok.com/
amarorecordsbrno
kontakty:
JOSEF VLACH, provozní kavárny
tel: 775 867 363, josef.vlach@iqrs.cz
PETRA BOROVIČKOVÁ, manažerka studia
tel: 733 127 471, petra@amarorecords.cz
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Podporujeme veřejně-prospěšné,
společenské a kulturní akce
a projekty realizované samostatně
romskou komunitou v Brně,
Břeclavi, Vyškově a dalších obcích

Akci „Být tím, co chci“, které se účastnilo
43 osob, si naplánovali naši klienti, studenti
nebo budoucí studenti středních škol, sami.
Vytvořili program i plakát a vymysleli náplň
stanovišť, na nichž bylo možné získat body
a ty následně vyměnit za školní potřeby.
V závěru akce představila vedoucí programu Anežka Šintáková vzdělávací program
Gendalos a proběhla diskuze na téma studia na střední škole.
Komunitní úklid, který proběhl 1. 5. 2017
ve vnitrobloku ulic Na zahradách, Riegrova
a Krátká, navazoval na tradici úklidů v lokalitě z minulého roku. Do úklidu se zapojilo 36 osob, pro děti zapojené do úklidu
jsme pak společně s dobrovolníky připravili
soutěže a malé občerstvení s odměnami.
Komunitní úklid byl finančně podpořen
DM Drogerií, která poskytla úklidové prostředky a finanční prostředky na nákup
občerstvení a pomůcek pro práci s dětmi
v lokalitě.

KOMUNITNÍ AKCE VE VYŠKOVĚ,
BUČOVICÍCH A ZASTÁVCE U BRNA
Ve vyškovské pobočce probíhá pravidelná komunitní aktivita – korálkování. Tato
akce je otevřená všem zájemcům a probíhá vždy ve čtvrtek od 15.00 do 18.00.
O prázdninách jsme spolu s místními
romskými rodiči organizovali show pro
děti. 31. 8. 2017 proběhla komunitní akce
Rozloučení s prázdninami. Tato akce byla
financována z vybraných drobných příspěvků, které jsme utržili za šperky, které
jsme na “korálkovacích“ setkáních vyrobili. Celou akci pro děti z okolí si maminky
zorganizovaly samy. Na našem setkání se
můžete nejen zabavit korálkováním, ale
společně plánujeme akce a řešíme to, co
právě potřebujeme. Zveme všechny, aby
se k nám přidali!

KOMUNITNÍ AKCE V BŘECLAVI

Dne 18. 3. 2017 se ve Vyškově se uskutečnila komunitní akce Společně na fotbal
pod taktovkou IQ Roma servisu a hlavního
organizátora Karla Janečka s finanční podporou od nadace Tři brány. Průběh turnaje
byl napínavý až do samého konce, komunitní akce se zúčastnilo kolem 75 občanů
z Vyškova. Sestavilo se pět týmů, zahrály
si dva týmy IQRS a tři vyškovské týmy.
Po turnaji jsme se všichni občerstvili čajem, kávou a gulášem, který jsme připravili s kolegy v organizaci. I přes komplikace
způsobené počasím byla akce velmi povedená a těšíme se na příští rok, až si ji
zopakujeme.
I v roce 2017 probíhaly úklidové komunitní akce. Dvě proběhly ve Vyškově
(13. 5. a 16. 7.), organizoval je náš komunitní pracovník Karel Janeček. Děti i dospělí
se zapojili do úklidu kolem bytového domu
na Albrechtové. 13. 10. 2017 proběhly
také akce v Zastávce u Brna a v Bučovicích.
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Další komunitní úklid ve vnitrobloku ulic
Na zahradách, Riegrova a Krátká proběhl
24. 6. 2017 opět s podporou DM Drogerie.
Úklidu se zúčastnilo 18 osob včetně pracovníků. Úklid jsme spojili s ekologickou
výchovou. S dětmi jsme si povídali a učili
se, jaké barvy mají popelnice na tříděný odpad a co do nich patří.

Zapojili jsme se také do akce Ukliďme
Břeclav. Spolu s místními organizacemi
a dobrovolníky z řad veřejnosti jsme se
sešli v tzv. Kančí oboře a společně jsme
uklidili část lesa a hráz kolem řeky Dyje.
Na akci pomáhalo 6 účastníků.
Díky zájmu lidí z komunity jsme v sobotu 8. 4. 2017 uspořádali komunitní výlet
na mši svatou do Prahy, která byla součástí
oslav Mezinárodního dne Romů. V pražském kostele Nejsvětějšího srdce páně ji
celebroval arcibiskup Dominik Duka.

Z dalších drobných komunitních akcí můžeme připomenout pečení a povídání s maminkami v Domově sv. Agáty, kde jsme se
společně naučili péct chleba, nebo kroužek
korálkování.

KOMUNITNÍ AKCE V MIKULOVĚ
Společně se zástupci romské komunity
jsme v Mikulově na náměstí uspořádali
komunitní akci, která byla tradičně vzpomínkovou akcí na mikulovského rodáka
a skvělého muzikanta Stefana Růžičku.
Na akci se představily různé kapely a také
zábavný program pro děti. Akce se účastnilo mnoho kolemjdoucích, do samotných
doprovodných aktivit se zapojilo 38 osob.
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Plácek je aktivním komunitním
a multikulturním místem,
do jeho rozvoje a proměny
chceme zapojovat samotné Romy

Týden romské kultury
a Mezinárodní den Romů je
pravidelnou každoroční součástí
kulturního dění v Brně i Břeclavi

PLÁCEK

TÝDEN ROMSKÉ KULTURY pořádáme
ve spolupráci s dalšími organizacemi v Brně
již tradičně a od roku 2017 i v Břeclavi.
V Brně Týden romské kultury proběhl
od pondělí 3. 4. do neděle 9. 4. 2017.

Byli jsme přizváni na Výrobní výbory pro změnu územního plánu Brnasever, MMB Odbor územního plánování a rozvoje. Naše vize proměny Plácku,
která vznikla v minulém roce, byla zahrnuta do plánované územní proměny Svitavského nábřeží městem Brnem.
Na Plácku jsme zrealizovali několik volnočasových, sportovních i komunitních
akcí. Dále jsme pořádali akce zaměřené na propojování majority a romské

komunity pro budování pozitivních zkušeností a odbourávání stereotypních představ na obou stranách. Vytváříme bezpečný
prostor se společně sejít a spolupracovat,
nacházet nová přátelství a pozitivní zážitky.
Během roku se do činností na Plácku zapojili 4 lidé z komunity v rámci výkonu veřejné
služby a 1 pracovník na pozici veřejně prospěšných prací. Naši klienti aktivně pomáhali při realizaci různých aktivit, 23 klientů
se zúčastnilo akcí na podporu zkrášlení
společného prostoru.

KOMUNITNÍ AKCE:
1. 6. 2017 Den dětí – 41 účastníků
31. 8. 2017 Mulačák – 138 účastníků
MULTIKULTURNÍ AKCE:
6. 5. 2017 Skauti z Třebíče – 21 účastníků
25. 5. 2017 Stážisté z Ameriky – 16 účastníků
6. 6. 2017 Poznej jiné země (zahraniční návštěva z Číny, Indie, Arábie) – 6 účastníků
19. 8. 2017 Festival Překročme řeku – 10 účastníků
11. 9. 2017 Poznej jiné země (zahraniční návštěva z Arábie, Íránu, Švédska) – 17 účastníků
ÚKLIDOVÉ AKCE:
8. 4. 2017 Ukliďme Plácek – 17 účastníků
24. 10. 2017 Podzimní uklízení – 6 účastníků
SPORTOVNÍ AKTIVITY:
15.–17. 5 2017 Fotbalový turnaj – 138 účastníků
20. 7. 2017 Turnaj v ping pongu – 12 účastníků
27. 9. 2017 Turnaj v přehazované – 12 účastníků
24. 10. 2017 Poslední kopanec – 95 účastníků
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Kromě tradičního vázání stužek na Strom
Tolerance v rámci Týdne proběhla i módní přehlídka, kolokvium a veřejná debata
na téma Lety u Písku a genocida Romů,
rozhovory s romskými hudebníky v hudební kavárně Amaro records a vystoupení
romských umělců na Moravském náměstí
v Brně.
Oslavy spojené s MDR byly v roce 2017
v Břeclavi pojmenovány Týden romské
kultury.
Jednou z akcí byl již tradičně akt
Stužkování stromu dobrých sousedských
vztahů. Akce se účastnilo 17 lidí, kteří si
uvázali stužky na strom, který je symbolem soudržnosti, energie a tolerance.
Další den se konala vernisáž obrazů Me
som manuš, me som Roma, tedy Já jsem
člověk, já jsem Rom. Vernisáže se účastnilo 70 lidí. Vernisáži, která se konala
6. 4. 2017 v Denním baru Dvůr, předcházely tři workshopy, na nichž klienti malovali tematicky zaměřené obrazy na plátna.
Téma workshopů bylo Co pro Romy znamená romství? Jaké jsou jejich sny? V rámci vernisáže vystoupily i hudební skupiny
Romstar Vyškov a Rosen Trio Mikulov.
Poslední den Týdne romské kultury vyjeli
břeclavští klienti do Brna, kde měli klienti
Cigi Cigi Cirkusu a pěveckého kroužku Bare
čavore možnost vystoupit v hlavním programu na Moravském náměstí.

Týden romské kultury
realizujeme v rámci oslav
Mezinárodního dne Romů
na podporu prezentace romské
kultury, rozmanitosti městské
kultury a sbližování lidí.
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2

Rozvíjíme romskou
střední třídu, vzdělání
a romské vzory

30

Jedním z nejdůležitějších témat naší práce je PODPORA MLADÉ ROMSKÉ GENERACE.
Naši vizi popisujeme jako ROZVOJ STŘEDNÍ ROMSKÉ TŘÍDY. To pro nás znamená VZDĚLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, SOBĚSTAČNOST A VĚDOMÍ VLASTNÍ HRDOSTI A MÍSTA VE SPOLEČNOSTI. Nejdůležitější oblastí je vzdělání. Chceme kvalitní, inkluzivní a vyšší vzdělání pro
mladou romskou generaci. Podporu nabízíme od vstupu do mateřské školy až po přípravu
na vysokoškolské studium. Naše aktivity se zaměřují na děti i rodiče, mladé lidi a studenty.
Spolupracujeme s mateřskými, základními i středními školami. Vzdělávací a rozvojové aktivity nabízíme ve všech našich pobočkách. Nabízíme kreativní vzdělávací činnosti, rozvíjíme
osobnost mladých lidí a zprostředkujeme jim zkušenosti, zážitek úspěchu a vlastní hodnoty.
Pro děti předškolního věku provozujeme CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI, na jehož činnost navazuje terénní práce v rodinách i komunitní aktivity ve spolupráci s romskými matkami.
Děti ze základních škol využívají v naší organizaci především DOUČOVÁNÍ a ROZVOJOVÉ
KROUŽKY.
Středoškolským studentům nabízíme komplexní program GENDALOS. Ten podporuje děti
při přechodu na střední školu a následně utváří individuální program podpory středoškolských studentů. Na program Gendalos je navázán také stipendijní fond.

Podporujeme desegregaci ve vzdělávání.
Všem klientům s dětmi od 5 let
pomáháme zajišťovat vstup
do inkluzivní MŠ
12 DĚTÍ ZAPSANÝCH DO NESEGREGOVANÉ MŠ
10 DĚTÍ ZAPSANÝCH DO SEGREGOVANÉ MŠ
6 DĚTÍ NEVÍME (stěhování, umístění do ZDVOP)
1 DÍTĚ ZŮSTALO V CRD (RODINNÉ DŮVODY)
10 DĚTÍ PODPOŘENO V PRŮBĚHU ZÁŘÍ (šlo hlavně o děti pětileté,

kterých se týká povinná předškolní docházka – z různých důvodů zmeškali
zápis do MŠ) – pouze jedno se podařilo umístit do MŠ (školky jsou plné
a nepostupují tak, jak by měly – nedaří se ani vyjednávání IVP)

39 DĚTÍ PODPOŘENO PŘI ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
20 DĚTÍ PODPOŘENO PŘI ZÁPISU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

115 DĚTÍ VYUŽILO DOUČOVÁNÍ

GENDALOS
71 MLADÝCH ROMŮ A ROMEK VYUŽILO NAŠICH AKTIVIT
s 54 studenty jsme pracovali na podpoře vzdělávacích
a rozvojových aktivit (43 z nich se zapojilo po dobu celého
školního roku 2016/17)

se 34 DĚTMI JSME V TÝMU JMK PRACOVALI VE ŠK. ROCE 2016/17
(s 18 v Bučovicích, 8 v Zastávce a 8 ve Vyškově)

V PŘEDŠKOLNÍM KLUBU na Vranovské 45
v Brně, kde od pondělí do čtvrtka nabízíme
činnosti pro děti ve věku od 3 do 7 let, pomáháme připravovat děti na vstup do mateřských a základních škol. Vedeme jejich
rodiče k výběru dobré a nesegregované
školy. Dvakrát týdně dochází také logopedka Veronika Skalská, která pracuje s dětmi
individuálně. Navštěvujeme také mateřské
školy, aby se děti i jejich rodiče s prostředím
školek seznámili. V roce 2017 to bylo 8 školek ve městě Brně.

Do aktivit jsme zapojovali i rodiče a uspořádali celkem 10 workshopů pro rodiče
s dětmi, z toho 6 bylo zaměřeno na zdraví.
V roce 2017 jsme také nově pomáhali rodičům při orientaci v nové povinnosti
předškolního vzdělávání a také při řešení
nepříjemných situací, které vznikaly nedostatečnými kapacitami či pozdními zápisy.

Poslední srpnový týden proběhl "příměstský tábor" pro děti, které v září nastupovaly
do mateřské školy. Cílem bylo připravit děti
hravou formou na celodenní pobyt ve školce, zopakovat všechny získané dovednosti
a užít si poslední dny léta. Tábora se zúčastnilo 8 dětí. Zúčastnili jsme se divadelního
představení, vystoupali na rozhlednu, spočítali žirafy v zoo nebo si udělali výlet na parníku. Celkem proběhlo 9 výletů.
Probíhaly workshopy pro děti s tématem
zdraví: děti cvičily jógu, seznámily se s lékařským prostředím prostřednictvím medvídkové nemocnice, učily se čistit si zoubky
nebo se učily připravit si zdravou svačinu.
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Máme společné programy
a projekty se školkami a školami
pro prosperování romských dětí

Jako partneři projektu města Brna
OP VVV Rovný přístup ke vzdělávání SPOLUPRACUJEME SE 4 ŠKOLKAMI MŠ SNP,
MŠ Bieblova, MŠ Na Osadě, MŠ Elišky
Krásnohorské. S dětmi předškolního klubu
chodíme na pravidelné návštěvy a pořádáme společné akce – divadlo či canisterapie.
Navštěvujeme také další školky, například MŠ Dráček a MŠ Kamarád v Novém
Lískovci.
Se základními školami spolupracujeme nejčastěji na tématech DOUČOVÁNÍ DĚTÍ, a to
jak ve městě Brně, tak ve městě Břeclavi.
Společně sledujeme posun našich klientů
a snažíme se sladit výuku ve školách s naším
doučováním. Výsledkem spolupráce jsou
všichni naši klienti, kteří si zlepšují či udržují
známky.

Se středními školami spolupracujeme
v rámci programu Gendalos, který se zaměřuje na podporu romských středoškoláků.
Komunikujeme se školou i jednotlivými vyučujícími tak, abychom pomohli řešit případné
obtíže ve studiu či ve vztazích v třídním kolektivu. Na partnerských základních školách
realizujeme také lekce kariérového poradenství. V rámci podpory jednotlivých žáků
a studentů jsme v roce 2017 do spolupráce
na dosažení individuálního cíle dítěte zapojili
celkem 19 pedagogů ze 13 různých základních a středních škol.
Dobře si vybrat střední školu může být
hodně těžké, obzvlášť pro děti, jejichž rodiče střední školu nestudovali. Právě na ty
jsou zaměřené lekce KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ, které v minulých měsících

ve spolupráci se základními školami organizovaly pracovnice vzdělávacího programu
Gendalos. V rámci projektu MŠMT "Krok
k úspěchu"1 jsme i v roce 2017 spolupracovali se 3 základními školami: ZŠ Merhautova,
ZŠ Křenová, ZŠ 28. října. Podařilo se prohloubit spolupráci se SŠ Charbulova,
SOŠ Morava, SŠ Čichnova a SŠ Vesna při
společné podpoře jednotlivých studentů.
Na základních školách jsme realizovali lekce
karierového poradenství a multikulturní lekce, převážně v měsících říjen a listopad.
Lekce kariérového poradenství probíhaly
v 7., 8. a 9. třídách a trvaly zpravidla 2–3 vyučovací hodiny. Pro každý ročník byla lekce konstruována odlišně na základě potřeb
žáků. Uskutečnili jsme celkem 11 bloků kariérového poradenství na 3 základních školách,
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kterých se zúčastnilo celkem 129 žáků základních škol.
Cílem multikulturních lekcí bylo naučit
žáky zacházet s odlišností. Žáci se na lekcích
seznámili s různými druhy předsudků a diskriminací a uvědomili si dopad a následné
nesení zodpovědnosti za své verbální nebo
neverbální konání. Lekce pomáhaly vytvářet
respektující a tolerantní postoje k odlišným
lidem, přispívaly k lepšímu klimatu ve třídě a v neposlední řadě k prevenci šikany.
Celkem se zúčastnilo 60 žáků.

Za podporu lekcí kariérového poradenství děkujeme
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

1
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Podporujeme prospěch a udržitelnost
romských dětí na ZŠ a jejich přechod
a udržení se na SŠ.
Zvyšujeme počet romských
VOŠ/VŠ studentů v ČR!
PROGRAM GENDALOS
„Ve vzdělávacím programu Gendalos podporujeme mladou romskou generaci v cestě
za vzdělávacími a profesními úspěchy. Z naší
zkušenosti víme, že právě volba střední školy
je pro romské žáky klíčová. Student se totiž
rozhoduje nejen o tom, jaká bude jeho budoucí profese, ale hlavně o tom, zda se bude
následujících několik let věnovat oboru,
který jej opravdu baví a zajímá. Navzdory
tomu se často setkáváme s tím, že mnoho
romských studentů vybírá školu podle svých
kamarádů nebo ze strachu, že bude studium příliš náročné,“ říká vedoucí programu
Anežka Šintáková.

V rámci projektu GENDALOS – UŽ VÍM,
ČÍM BUDU! usilujeme o zvýšení informovanosti romských žáků o dalších možnostech studia, obsahu a náročnosti jednotlivých středoškolských oborů a také
následných možnostech pracovního uplatnění. Během deseti lekcí jsme pracovali celkem se 127 žáky posledních ročníků tří základních brněnských škol: ZŠ Merhautova,
ZŠ 28. října a ZŠ Vranovská. Zaměřili jsme
se na oblasti, které mohou hrát v rozhodování o dalším studiu roli. Studenti si mohli
vyzkoušet test profesní orientace, měřit
své silné a slabé stránky, zahrát si na personální agenturu či zjistit, které hodnoty
jsou pro jejich budoucí zaměření určující.
S největším ohlasem se setkala tříhodinová

15

ŽÁKŮ JSME PODPOŘILI
PŘI VÝBĚRU SŠ
(100 % z nich
pak nastoupilo na SŠ)

12

STUDENTŮ
STUDOVALO V PRVNÍM
ROČNÍKU SŠ
(83 % z nich pak nastoupilo
do dalšího ročníku)

100 %

ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ
2. a vyšších ročníků SŠ
při průchodu do vyšších ročníků
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7

STUDENTŮM JSME
ZPROSTŘEDKOVALI
BRIGÁDU/STÁŽ

4

ABSOLVENTI
S VÝUČNÍM LISTEM
(3 pokračují ve studiu,
1 zaměstnaná)

2

ÚSPĚŠNÉ
MATURANTKY

(obě pokračují v navazujícím
vzdělání)

hra C'est la vie (To je život), která žákům
představuje úskalí, s nimiž se mohou setkat
ve světě dospělých. Během hry si mohli žáci
vyzkoušet, jak jejich budoucí život ovlivní
kvalitní vzdělání, dobré zaměstnání nebo
jistota bydlení. Všech deset proběhlých
lekcí mělo společný cíl: pomoci studentům
lépe se poznat a namotivovat je k tomu, aby
jejich budoucí rozhodnutí bylo více informované. Věříme, že jen tak můžeme pomoci
romským studentům na střední školy nejen
nastupovat, ale hlavně se na nich udržet.

22

ŽÁKŮ 9. TŘÍD
A STUDENTŮ
STŘEDNÍCH ŠKOL
VYUŽILO MOŽNOST
DOUČOVÁNÍ

Studentům jsme poskytovali komplexní
poradenství s výběrem školy, doučování,
přípravy na přijímací zkoušky, pomoc se
zajištěním financí na školní pomůcky nebo
podporu v jednání se školami. Důležitou
součástí naší práce byla také podpora
neformálního vzdělávání skrze pravidelná skupinová setkání romských studentů,
volnočasové výjezdy či společné budování
studentské klubovny.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
PROGRAMU GENDALOS
Těžiště práce spočívalo v individuální
spolupráci s motivovanými romskými studenty, jejich učiteli a rodiči. V průběhu roku
jsme pracovali s celkem 54 studenty v Brně,
Břeclavi, Vyškově, Bučovicích a Zastávce
u Brna. Ve školním roce 2016/2017 jsme
pomohli celkem 15 žákům nastoupit
na střední školu. Pracovali jsme s celkem
12 studenty prvních ročníků středních
škol, 83 % z nich nastoupilo do dalšího ročníku. Úspěšnost při průchodu do dalších
ročníků byla u starších studentů 100 %.
Z absolventů pokračují 2 v nástavbovém
studiu a 2 nastoupili do vyššího vzdělání.

DO SPOLUPRÁCE JSME ZAPOJILI CELKEM
43 RODIČŮ, 19 PEDAGOGŮ, 7 DOBROVOLNÍKŮ
PŮSOBÍCÍCH JAKO MENTOŘI
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DOUČOVÁNÍ GENDALOS

22

ŽÁKŮ A STUDENTŮ
VYUŽILO DOUČOVÁNÍ
Doučování je důležitou součástí podpory poskytované programem Gendalos.
Žáci a studenti, kteří se na nás obracejí s prosbou o pomoc při zvládání učiva
střední školy, popřípadě při přijímacích
a závěrečných zkouškách, totiž nemají
ve svém okolí nikoho, kdo by jim s náročnějším učivem pomohl. Často jsou prvními
v rodině, kdo získává zkušenost se studiem
na střední škole, mají horší úroveň základního vzdělání a zároveň si nemohou dovolit komerční doučování.

V roce 2017 využilo doučování celkem
22 ŽÁKŮ A STUDENTŮ. Doučování zajišťovali zejména externí pracovníci, kteří pravidelně od začátku roku doučovali z předmětů matematika, anglický jazyk a český
jazyk. V průběhu roku pak také přibyla
možnost doučování z chemie a fyziky.
Díky doučování si 13 ze 14 studentů
zlepšilo nebo udrželo známku. Všech 5 studentů, kteří se doučovali s cílem zvládnout
reparát, šťastně nastoupilo do návazného
ročníku. Jako nejproblémovější etapou se
dlouhodobě ukazuje státní maturita, kterou úspěšně zvládla jen polovina doučovaných studentů. Tři studenti díky doučování zvládli přijímací zkoušky do středního
a vyššího vzdělání.

DOUČOVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY PRO OSTATNÍ KLIENTY
VE MĚSTĚ BRNĚ
Také pro ostatní klienty ze základních
škol ve městě Brně a v dalších obcích
Jihomoravského kraje nabízíme podporu
při jejich studiu a pravidelné doučování.
V Brně probíhá doučování v našem sídle
na Vranovské 45, vždy v odpoledních hodinách od pondělí do čtvrtka.

53

ZAKÁZEK DOUČOVÁNÍ (ČJ, M, AJ)
26 KLIENTŮ
SE DOUČOVALO
21 KLIENTŮ SI
UDRŽELO NEBO
ZLEPŠILO ZNÁMKU
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PŘÍBĚH KLIENTKY
Moje dcera měla problémy ve škole, jednak s učením, ale také i se vztahem k paní učitelce.
Už jsem zkoušela vše možné, doma jsme se více učily atd., ale bylo to pořád stejné. Snažila
jsem se, aby dcera přešla do jiné třídy, a doufala, že se vše změní. Nic nepomáhalo. Dceři
hlavně nešlo čtení, kvůli tomu na ní byla paní učitelka nepříjemná, a na základě toho potom dcera nechtěla chodit do školy. Doma dceři čtení šlo, to bylo vše v pořádku, ale jakmile
měla číst ve škole před paní učitelkou, tak ze sebe nedostala ani slovo. Rozhodla jsem se,
že budeme muset zkusit nějaké doučování, a doufala, že to bude lepší. Vzpomněla jsem si,
že v IQ Roma servisu probíhá doučování. Zašla jsem do IQ Roma servis a zeptala se, zda je
možné, aby sem moje dcera chodila na doučování. Odkázali mě na pracovnici klubu Hanu
Kochtíkovou, které jsem celý příběh převyprávěla. Po druhé jsem již přišla s dcerou, paní
Kochtíková probrala s dcerou, jak bude spolupráce probíhat, dohodly se, kdy bude dcera
na doučování chodit a na čem budou spolupracovat. Dcera od té doby začala chodit pravidelně na doučování. Dceři na vysvědčení vycházela z českého jazyka 4 a díky doučování
v IQ Roma servis si to opravila na 2. Jsem moc ráda i moje dcera, že jí IQ Roma servis tak pomohlo. Od té doby se učení ve škole zlepšilo a dcera se do školy těší. Dcera poté začala chodit
i do klubu a na kroužky. Stále dcera dochází na doučování a také chodí pravidelně do klubu.
Maminka klientky T.
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DOUČOVÁNÍ V BŘECLAVI
Vzhledem k časové náročnosti doučování
a stálému nedostatku dobrovolníků se organizace rozhodla hledat finanční prostředky
na zaplacení externistů pro výkon doučování. Doučování jako jedna z aktivit byla podpořena nadací J&T, proto jsme v roce 2017
mohli zaměstnat 4 EXTERNISTY na DPP,
kteří se této aktivitě budou věnovat i roce
2018.

V uplynulém roce pracovníci poskytli
pomoc a podporu 4 studentkám devátého ročníku. Všechny byly přijaty ke studiu
na SŠ (kosmetička, kuchař/číšník, cukrářka). 3 z nich na střední školu nastoupily
a úspěšně studují. V roce 2017 se s naší
dlouholetou podporou klientka vyučila kadeřnicí a v aktuálním školním roce pokračuje v navazujícím studiu.

33 KLIENTŮ
SE DOUČOVALO
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21 KLIENTŮ SI
UDRŽELO NEBO
ZLEPŠILO ZNÁMKU

DĚTÍ VYUŽILO
DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ V DALŠÍCH
OBCÍCH JMK
Ve školním roce 2016/2017 jsme
v týmu JMK pracovali se 34 DĚTMI; 18 v Bučovicích, 8 v Zastávce
a 8 ve Vyškově. Díky pomoci z fondu J&T
jsme mohli využít službu dvou doučovatelů, protože v roce 2017 jsme měli nedostatek pracovníků. Doučovatelé tak pomohli
překlenout toto nepříjemné období.

ve studiu na SŠ. Ostatní děti si přejí v doučování pokračovat, známky z doučovaných
předmětů si udržely nebo mírně zlepšily.
Stále více se nám daří zapojovat do doučování i rodiče, zatím však v přítomnosti
pracovníka, sami pracují s dětmi spíše výjimečně. V dalším období se proto budeme dále zaměřovat tímto směrem a posilovat schopnosti rodičů podpořit své děti
ve vzdělávání.

Zakázky vedly především k udržení známek. Z dětí, se kterými se pracovalo, budou 2 opakovat třídu – obě doučování
v jisté fázi odmítly a neměly dostatečnou
motivaci a podporu rodičů pro studium.
1 dívka se intenzivně připravuje (právě
s pomocí doučovatele) na osmileté gymnázium. 1 klientka nastoupila na střední
školu, 2 na nástavbové studium – studují
dálkově při práci, 1 studentka pokračovala
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DĚTÍ VYUŽILO
DOUČOVÁNÍ

Do zodpovědnosti a zájmu
o vzdělání vtáhneme
i romské rodiče
RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

RODIČE VE VYŠKOVĚ

V PŘEDŠKOLNÍM KLUBU spolupracujeme s rodiči pravidelně. Minimálně jednou
měsíčně probíhají workshopy pro rodiče
na téma zdraví a zdravé stravování či společné trávení volného času. S rodiči v předškolním klubu se také vídáme na rodičovských schůzkách, kde se bavíme o pokroku
jejich dětí a možnostech jejich podpory
v rodině (s velkým zájmem se setkala například přednáška naší logopedky, kde si
rodiče mohli vyzkoušet logopedické hry
a odnést si domů kartičky na procvičování).

Ve Vyškově v rámci projektu J&T probíhal divadelní kroužek. Postupně se transformoval do podoby společné aktivity rodičů a dětí – trénink jazykolamů, vyrábění
dekorativních předmětů, hraní menších
rolí, hudební dílna, apod. Z něj koncem
roku vznikla skupina, ve které se věnujeme
Feuersteinovu instrumentálnímu obohacování (dále FIE), které pomáhá rozvíjet kognitivní funkce a pomáhá využívat vlastní
zkušenosti k řešení nových situací. Rodiče
dětí se nepravidelně zúčastňovali kroužku,
někteří dochází pravidelně i na hodiny FIE
(2 maminky).

Více o aktivitách s romskými matkami
v kapitole 1.

RODIČE STŘEDOŠKOLÁKŮ
S rodiči studentů zapojených ve vzdělávacím programu Gendalos jsme pracovali
po celý školní rok a byli v kontaktu individuálně (celkově jsme byli v pravidelném
kontaktu s 36 matkami a otci studentů).
V průběhu školního roku jsme zkoušeli
různé formy skupinových setkávání rodičů
na různá témata. Celkově jsme uspořádali 6 setkání rodičů, do nichž se postupně
zapojilo 7 různých matek a otců studentů
vzdělávacího programu Gendalos. Setkání
se nesla v neformálním duchu a rodiče tak
měli prostor vyměňovat si své zkušenosti
ohledně potřeb studujících dětí a zároveň
lépe poznat pracovníky vzdělávacího programu Gendalos. Největší úspěch měla
červnová oslava školních úspěchů dětí,
na které se setkali rodiče našich studentů
s pracovníky a doučovateli vzdělávacího
programu Gendalos.
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Vytváříme příležitosti pro společenské,
pracovní i občanské uplatnění,
tvořivost, sebevyjádření a zážitky
úspěchů mladých Romů.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
a zájem o knihy.
Rozvíjíme sebedůvěru i respekt
ke své romské identitě!
Posilujeme čtenářskou gramotnost již od předškolního věku.
ČLÁNEK STUDENTA, KTERÝ SE S NAŠÍ PODPOROU ZÚČASTNIL
VÝMĚNY MLÁDEŽE V BELGII
3.7.2017 v 6 hodin ráno jsme odlétali z pražského letiště do Belgie a byl to můj první let.
Z Bruselu jsme jeli autobusem do Marche en Femenne, kde jsme byli ubytovaní v klášteře.
Ze začátku jsem měl trochu strach, poprvé jsem cestoval do zahraničí sám, taky jsem se bál,
jestli se s mojí angličtinou domluvím. Naštěstí bylo vše v pořádku, domluvil jsem se bez problémů a se všemi jsem se skamarádil, na pokoji jsem byl s Andrejem z Rumunska. Po celých
14 dní jsme měli workshopy, které byly zakončeny koncertem. Měl jsem možnost vyzkoušet
si hrát na různé hudební nástroje bubny, basu, ukukulele a například i djembe. Jsem rád, že
jsem se tohoto projektu mohl účastnit, mám nové kamarády a zlepšil jsem si angličtinu, už se
nestydím mluvit. Na závěr bych
chtěl poděkovat Hance za to, že
mi řekla o INEXU-SDA, a Janě,
že jsem se mohl zúčastit tohoto
projektu. I v budoucnu bych rád
spolupracoval s INEXEM-SDA
nadále. Děkuji Petr Banda
Zdroj: http://test.
gendalos.cz/2017/10/
petr-banda-ma-cesta-do-belgie/

Díky přestěhování předškolního klubu
jsme mohli zřídit ČTECÍ KOUTEK a také
zásobit knihovničku. Děti knížky velmi
baví a rády si jimi do koutku chodí listovat.
Kromě logopedických her využíváme i další
hry, které rozšiřují slovní zásobu dětí a připravují je hravou formou na čtení.

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
V PROGRAMU GENDALOS
Od ledna do května 2017 se každé druhé
úterý konaly v rámci klubu Gendalos LEKCE
ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI. 6 klientů
se zúčastnilo 5 a více lekcí. Aktivity na lekcích se týkaly práce s jazykem, porozumění
textu a rozvoje kritického myšlení. Pro rozvoj kritického myšlení byla přínosná také
společná návštěva festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Uskutečnily se také
2 WORKSHOPY PRO STUDENTY – jeden
v Knihovně Václava Havla a druhý v Muzeu
romské kultury.
Ve dnech 24.–25. 6. 2017 jsme spolu se
7 studenty navštívili mezinárodní divadelní
festival Open Air Program Hradec Králové.
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Studenti si na dvoudenním výjezdu užili
atmosféru kulturního festivalu, prohlédli si historické město a vzájemně se blíže
poznali.
V rámci projektu JSME ONLINE, NE
OFFSIDE jsme realizovali kurz on-line bezpečnosti s cílem vést klienty k bezpečnému chování na sociálních sítích. Celkem
proběhlo 5 tematických setkání a závěrečné setkání s mladšími dětmi z klubu NZDM.
Pro lepší motivaci klientů jsme kurz koncipovali jako soutěž, ve které aktivní účastníci získali hodnotnou odměnu. Do kurzu
se zapojilo 16 studentů.
Pro studenty Gendalos jsme dále připravili LEKCE SOFT SKILLS v rozsahu 10 hodin. Vyrazili jsme se studenty na brněnskou
přehradu, kde jsme hovořili o týmových rolích a společně kreslili obrázek lodi, na níž
každý má své nezaměnitelné místo. Další
setkání proběhlo v parku Lužánky, kde
jsme hráli hru C´est la vie (Tak jde život),
simulující podmínky reálného života. Lekcí
soft skills se zúčastnilo 10 klientů, někteří
z nich ve více dnech.
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Rozvíjíme vlastní
stipendijní fond Gendalos
na podporu vzdělávacích
úspěchů romské mládeže
Kristína je pilná studentka, která navštěvuje kurz Asistent pedagoga na Masarykově
univerzitě a zároveň druhý ročník učebního oboru poštovní manipulant. Ve volném
čase ráda čte a odpočívá. Nesnáší nudu,
a proto má většinu času spoustu práce.
„Podle mě Gendalos není jen o doučování
a podporách, je to mnohem víc. Třeba když
mi nebylo psychicky dobře, tak mi pomohli.
Proto jsou pro mě nejdůležitější dobré vztahy

s pracovníky. Přála bych si, aby se romský
děcka vzdělávaly dál a dál a vydržely to co
nejdýl. Když si třeba na základce řeknou, že
nepůjdou studovat dál na střední, tak jim
Gendalos pomůže, dá jim motivaci, podporu.
Líbí se mi, že v Gendalos jsou děcka takový
šikovný, chtějí se učit a mají motivaci pořád
sem chodit. Můj největší cíl je teď úspěšně
vystudovat vysokou školu. To byl můj sen odmalička a teď tam konečně jsem.“

Stipendijní fond Gendalos podporuje motivované romské studenty
v získání středoškolského, popřípadě vyššího vzdělání.
Stipendisti tuto podporu nejčastěji využili na zaplacení jízdného, které jim umožnilo pravidelnou školní docházku. Dále byly
peníze ze Stipendijního fondu Gendalos
využity na zaplacení obědů, školních pomůcek a učebnic, školného, exkurzí nebo
mimoškolních kurzů. Stipendijní fond
Gendalos podpořily v uplynulém školním roce Nadační fond Albert, Nadace
Albatros, Moneta Money Bank a řada soukromých dárců. Výjimečnost této podpory
tkví v tom, že je navázána na komplexní
spolupráci se stipendistou, jeho rodinou
i školou.
Stipendijní fond Gendalos v roce 2017
PODPOŘIL 40 STUDENTŮ. Udělení podpory je vázáno na dobrý prospěch (žádná

známka nedostatečně, nehodnocen nebo
snížená známka z chování), pravidelnou
docházku (max. 30 % omluvených absencí) a aktivní zapojení ve vzdělávacím
programu Gendalos. Studentům splňujícím podmínky pro udělení stipendia bylo
rozděleno dohromady 125 PODPOR
V CELKOVÉ HODNOTĚ 170 000 KČ
(zaokrouhleno nahoru). Úspěšnost při
naplnění cíle podpory (stipendista prošel do dalšího ročníku/absolvoval SŠ) se
stabilně pohybuje v rozmezí 80–90 %.
Stipendijní fond Gendalos také rozdělil 8 notebooků věnovaných společností
IBM, které pomohou romským studentům
a studentkám ve studiu.

Příběhy podpořených studentů je možné
sledovat na webových stránkách
www.gendalos.cz
Tyto stránky prošly v roce 2017 kompletní rekonstrukcí
díky podpoře Nadace Albatros.
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Vytváříme rozvojové
a pracovní příležitosti
pro Romy.
Rozvíjíme též vlastní
sociální podnikání
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TRÉNINKOVÉ POZICE
V SOCIÁLNÍM PODNIKU
AMARO RECORDS

26 %

KLIENTŮ HLEDAJÍCÍCH
PRÁCI NAŠLO UPLATNĚNÍ
NA TRHU PRÁCE

10

7

TRÉNINKOVÝCH POZIC
PŘÍMO V IQRS

MLADÝCH NA BRIGÁDĚ
NEBO STÁŽI

13

3

MÍST VEŘEJNÉ
SLUŽBY V BRNĚ

MÍSTA VEŘEJNÉ
SLUŽBY VE VYŠKOVĚ

Dlouhodobě usilujeme o to, aby Romové zastávali důstojné místo ve společnosti a zároveň
získali důstojné pracovní příležitosti. Této oblasti se věnujeme ve všech programech napříč
organizací a považujeme ji za velmi podstatou.
Podílíme se na snižování nezaměstnanosti a nabízíme dlouhodobé uplatnění i v naší organizaci především prostřednictvím tréninkových pracovních míst (více v kapitole Lidé).
A protože víme, jak důležité a zároveň obtížné hledání práce na otevřeném trhu je, zapojili
jsme se do projektu města Brna, Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách
(KPSLV), jehož cílem je systematicky řešit problémy sociálního vyloučení, zejména sociálně
vyloučených lokalit.

Rozšiřujeme síť spolupracujících
zaměstnavatelů, již nabídnou zajímavé
pracovní příležitosti Romům.
Oceňujeme a zviditelňujeme
nediskriminující a férové zaměstnavatele
I v roce 2017 jsme ocenili zaměstnavatele za férové a nediskriminační jednání, stalo se tak v červnu 2017, kdy byla oceněna
společnost LLOYDS&HOOVER s. r. o., zabývající se zprostředkováním zaměstnání.
Podařilo se navázat spolupráci se sociálním podnikem Bajkazyl Brno, který zaměstnal na tréninkových pozicích v průběhu
roku 3 klientky na pozicích pomocná pracovnice v kuchyni a úklidová pracovnice.

Bohužel i v roce 2017 byla diskriminace
v oblasti zaměstnanosti tématem. Oblastní
inspektorát práce (OIP) uložil pokutu
ve výši 20 000 Kč zaměstnavateli za to, že
na webových stránkách nabízel zaměstnání nezákonným způsobem, přičemž se dopustil nerovného zacházení a diskriminace
z důvodu rasy.
I na tyto případy upozorňujeme a motivujeme své klienty, aby se nebáli řešit případy diskriminace a nerovného zacházení.

V rámci registrovaných sociálních služeb se podařilo najít zaměstnání 26 dospělým klientů
z celkového počtu 100, kteří se na nás s hledáním zaměstnání obrátili. V roce 2017 byli klienti
úspěšní na pozicích operátor výroby, pokojská, bagrista, recepční, pomocná síla v kuchyni,
pracovnice úklidu, pracovník pro přípravné práce pro stavby, natěrač vlaků, prodavačka, řidič,
pracovník call centra, strojník a další.
PŘÍBĚH Z JMK
Paní Zuzana je vdaná a s manželem vychovává čtyři děti. Manžel pracuje, Zuzana je na rodičovské dovolené, rozhodla se ale, že chce jít do práce, aby si splnili sen o vlastním domečku.
Paní Zuzana vytrvale chodila na pohovory a hledala práci, terénní pracovnice ji povzbuzovala a pomáhala jí uvědomit si vlastní přednosti a schopnosti. Situaci jí komplikovala nejen
péče o děti, ale i to, že je Romka, a tak se musí vyrovnávat s častějším odmítnutím. Když
šla na pohovor do obchodního domu Tesco, ani nedoufala, že by ji přijali. Ale stalo se, přijata byla, velice rychle a dobře se zapracovala. Po třech měsících jí byla nabídnuta smlouva
na HPP, práce pokladní, a vedoucí jí vyšla vstříc s plánováním směn, vzhledem k péči o děti
a jejich přípravu do školy – školní výsledky dětí a péče o ně jsou pro paní Zuzanu a jejího
manžela hlavním tématem rodiny.
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Spolupracujeme s úřady práce
při vytváření pracovních příležitostí
pro nezaměstnané Romy
Díky vstřícnému přístupu Úřadu práce Brno-město a Břeclav stále vytváříme
prostor pro možnost návratu či přechodu
na pracovní trh dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům a sociálně vyloučeným. Využíváme nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) zejména na pozicích
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ (VPP)
a SPOLEČENSKY ÚČELNÝCH PRACOVNÍCH MÍST (SÚPM).

Prosazujeme myšlenku a podstatu veřejně prospěšného zaměstnání, kdy tuto
formu nechápeme pouze jako levnou
pracovní sílu pro úklidové či nekvalifikované pracovní pozice. Začínáme u sebe
a dlouhodobě nezaměstnaným Romům,
kteří mají zájem o tuto formu uplatnění,
nabízíme příležitosti na pozicích recepční,
asistent/ka pedagoga, pomocný pracovník
v provozu, aj.

Dále jsme se zapojili do projektu Brána,
jehož cílem je zlepšit postavení žen pečujících o děti do 15 let na trhu práce. V naší
organizaci jsme poskytli dvě pracovní pozice. Po úspěšném absolvování projektu si
absolventky našly uplatnění na hlavní pracovní poměr.

Velmi vřelou zpětnou vazbu od klientů dostáváme také na konkrétní městské
části, zejména MČ Brno-střed a MČ Brnosever, kde jsou klienti úspěšní při uplatnění
se na trhu práce, konkrétně na pracovní
pozice v režimu veřejně prospěšných prací.

Uvedeným úřadům velmi děkujeme za vstřícnou spolupráci i vlastní
iniciativu při vytváření pracovních příležitostí pro naše klienty.

Kariérové centrum
V březnu 2018 zahájí svou aktivitu
KARIÉROVÉ CENTRUM IQ Roma servisu.
Kariérové centrum bude novým zázemím pro
klienty IQ Roma servisu, ve kterém naleznou
komplexní podporu a možnost vzdělávání.
Klientům tohoto centra budeme hledat
pracovní pozice, ve kterých budou spokojeni, a zároveň jim nabídneme možnost účasti
na vzdělávacích seminářích a kurzech, dále
pracovní diagnostiku i právní pomoc zejména v oblasti pracovně právních vztahů
a oddlužení.

Ve spolupráci s významnými hráči, kterými jsou Úřad práce, Magistrát města
Brna, příspěvkové organizace města Brna
a další subjekty, chceme klientům nabídnout uplatnění formou hlavních pracovních poměrů, stáží, dohod nebo také uplatnění skrze tzv. tréninkové pracovní pozice.
Věříme, že díky komplexní podpoře
a spolupráci se zapojenými významnými
aktéry se nám podaří nalézt a dlouhodobě udržet důstojné zaměstnání pro naše
klienty.
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Veřejná služba
v Brně

Veřejná služba
ve Vyškově

V rámci výběrového řízení jsme nabídli
celkem 13 zájemkyním o veřejnou službu v IQ Roma servisu v Brně, aby se dle
vlastního výběru zapojily do aktivit s dětmi v rámci služby Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež, do aktivit při programu
PRO RODINY, zaměřeném na lepším vzdělání pro děti, a do spolupráce s Komunitním
týmem na zvelebování veřejného prostoru
a zeleně. V roce 2018 plánujeme další zapojení a spolupráci se zájemci o Veřejnou
službu, dle aktuálního zájmu.

Nabídli jsme možnost výkonu veřejné
služby veřejným výběrovým řízením, přičemž jsme zájemcům nabídli spolupráci
při aktivitách s dětmi pod naším vedením
a úklid kolem domů, kde dotyčný zájemce bydlí. Do veřejné služby jsme přijali tři
dámy – jsou přítomny na kroužcích, kde se
starají o občerstvení a provozní a úklidové záležitosti, a uklízí kolem domu. V říjnu
byla, bohužel, jedna z nich vyloučena z ÚP,
dvě s námi ve veřejné službě pokračují.
Za tuto spolupráci děkujeme a těšíme se
na její pokračování.

Podporujeme Romy v osobnostněprofesním rozvoji, jež povede k získání
udržitelných pracovních míst.
Podporujeme také stáže mladých Romů
V rámci rozvoje kompetencí pro úspěšné ucházení se o pracovní místo jsme zorganizovali pro zapojené studenty celkem
4 workshopy. Workshopy se orientovaly
na nalezení silných a slabých stránek, posílení sebedůvěry, rozvoj prezentačních dovedností a porozumění řeči těla, přípravě na pohovory a psaní životopisu. Studenti si mohli
také vyzkoušet telefonické kontaktování
zaměstnavatele nebo sestavení životopisu.
Na hledání brigády či stáže s námi v průběhu
roku 2017 spolupracovalo celkem 13 studentů, 7 z nich si brigádu nebo stáž našlo.

Dále jsme studentům nabídli 4 exkurze
na pracoviště různých zaměstnavatelů,
které jsme vybrali dle jejich zájmů.
Velký úspěch měla návštěva různých
gastro zařízení (např. čajovna, indická
restaurace) a návštěva technického zázemí
ve Wellnes Kuřim. Dále jsme zorganizovali
návštěvu Brněnského deníku a IT firmy
The FunTasty. Za podporu těchto aktivit
děkujeme Nadaci Albatros – projekt Mám
na to I.
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Sociálním podnikáním poskytujeme
tréninkové příležitosti a boříme
předsudky vůči Romům

AMARO RECORDS je sociální podnik
IQ Roma servisu, který se skládá z nahrávacího studia, které podporuje rozvoj
romské hudební tvorby a romských umělců v kulturním prostoru Brna, JMK a celé
České republiky, a z hudební kavárny, která poskytuje tréninkové pracovní pozice
na jeden rok pro mladé Romy ve spolupráci s Úřadem práce. V rámci této pozice
jsou mladí Romové podporováni v získávání různorodých pracovních kompetencí – komunikačních a prezentačních, organizačních a provozních a v neposlední
řadě baristických. Pracovníci se účastní
provozních a baristických školení ušitých
přímo na míru jejich potřebám, mají k dispozici mentora (vedoucího), který je jejich
každodenní podporou a provádí je celým
ročním působením v organizaci, spolupracují se sociálními pracovníky, kteří se snaží
o mapování jejich dalších potřeb a jejich
podporu při přechodu z Amaro records
do dalšího zaměstnání.

52

9

ZAMĚSTNANCŮ
SE VYSTŘÍDALO
NA TRÉNINKOVÝCH
POZICÍCH
AMARO RECORDS

Více o provozu nahrávacího studia
a kavárny v kapitole 1.
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Pomáháme zlepšovat
sociální situaci a vztahy
lidí ohrožených
diskriminací
a sociálním vyloučením
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Poskytujeme kvalitní, odborné
sociální služby registrované
dle zákona o sociálních službách
1) ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
2) TERÉNNÍ PROGRAMY
3) NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
4) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

1) PRO DOSPĚLÉ – sociální služba
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

366
KLIENTŮ

Sociální služby poskytujeme na pobočkách v Brně, Břeclavi a Vyškově, terénně pak v Bučovicích, Zastávce, Mikulově
a Lanžhotě. Zaměřujeme se na podporu
při řešení těžké sociální situace lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených zejména romského původu. Současně také podporujeme pozitivní
obraz, hrdost a občanskou angažovanost
Romů.
Kvalita služeb a udržení jejich dlouhodobě vysokého standardu je jednou z hlavních priorit IQ Roma servisu. Sledujeme
kvantitativní a kvalitativní ukazatele a klíčové indikátory jednotlivých služeb. Kvalita
služeb pro nás znamená především kvalitu přímé práce s klienty a profesionalitu
jednotlivých pracovníků. K jejímu rozvoji
slouží jak systém dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců na specializovaných kurzech, výcvicích a seminářích, tak propracovaný vnitřní systém metodické podpory
a externí týmové i případové supervize.
Na rozvoji kvality spolupracujeme s řadou
českých i zahraničních osobností renomovaných v oborech sociální práce, psychologie, speciální pedagogika, komunitní práce
a dalších.

7 198
INTERVENCÍ

Služby sociálního poradenství a právní poradenství poskytujeme klientům přicházejícím do naší poradny na Vranovské 846/45
v Brně. Klienty podporujeme a zapojujeme do řešení vlastních životních situací. Nejčastěji řešíme problematiku
bydlení, zaměstnanosti, zadluženosti, diskriminace, rodinných a mezilidských vztahů.
Nejpočetnější poptávka však byla v zakázkách hledání bydlení a řešení zadluženosti.

123

KONTAKTŮ

PRO KOHO TU JSME?
Služby odborného sociálního poradenství mohou využít zejména Romové starší
15 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mají možnost navštívit poradnu nebo do ní zatelefonovat či napsat.

POSKYTUJEME DOSTUPNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A OCHRANU
PŘED DISKRIMINACÍ
ZPROSTŘEDKOVÁVÁME ZAMĚSTNÁNÍ PRO MIN. 40 % KLIENTŮ
SE ZAKÁZKOU HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
POSKYTUJEME ODBORNÉ SLUŽBY ODDLUŽOVÁNÍ
MÁME AKREDITACI PRO PŘÍPRAVU A PODÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH
NÁVRHŮ
EFEKTIVNĚ PODPORUJEME KLIENTY V HLEDÁNÍ
A UDRŽENÍ BYDLENÍ A V SOCIÁLNÍ OBLASTI OBECNĚ
ZDŮRAZŇUJEME ZDRAVOTNÍ PREVENCI KLIENTŮ A SPOLUPRACUJEME
V TOMTO TÉMATU S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
MOTIVUJEME KLIENTY ŘEŠIT DISKRIMINACI
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Dluhové
poradenství

Úspěchy 2017

V roce 2017 se 43 KLIENTŮ zajímalo
o téma oddlužení a konzultovali možnosti
podání návrhu s právníkem poradny OSP.

Velmi oceňujeme AKTIVITU ZE STRANY KLIENTA, který chtěl nahrát rozhovor
se zaměstnavatelem a podal podnět na OIP.

Bohužel ne všichni mají reálnou možnost vstoupit do procesu insolvence, který
s sebou nese splnění zákonných předpokladů. Jedním z nich je dostačující příjem,
ze kterého musí zájemci o oddlužení zbýt
částka na živobytí a pokrytí základních životních potřeb. Z příjmů použitelného pro
oddlužení musí zájemce zároveň uhradit
min. 30 % veškerých svých závazků.
V tomto roce jsme přijali nabídku spolupráce v oblasti dluhového poradenství.
Myšlenka sítě dluhových poraden vzešla
od o. p. s. Člověk v tísni, která koordinuje
neformální setkávání odborníků na dané
téma. Společnost Člověk v tísni reagovala
na probíhající legislativní změny a složitost
prostředí na trhu s poradenstvím a rozhodli se, že vytvoří síť partnerských organizací, které poskytují kvalitní dluhové
poradenství.
Primárním cílem by byla tedy pomoc klientům, kteří by byli po krátkém zhodnocení situace odkázáni na nejbližší spádovou
poradnu, kde by se jim dostalo kvalitní pomoci. Vznikla interaktivní mapa dluhových
poraden, která je součástí webového portálu http://jakprezitdluhy.cz/, kde mohou
lidé jednoduše vyhledat nebo konzultovat
svoji problematiku.
IQ Roma servis je jedním z aktérů a konzultantů této platformy a sítě dluhových
poraden, kteří dluhové poradenství řeší.
V ROCE 2017 BYLO PODÁNO 15 NÁVRHŮ
NA ODDLUŽENÍ

ZNĚNÍ Z DOKUMENTU „INFORMACE
O VÝSLEDKU KONTROLY OBLASTNÍHO
INSPEKTORÁTU PRÁCE (OIP)“
Provedenou kontrolou bylo zjištěno
porušení v oblasti, která byla předmětem kontroly. Kontrolovaná osoba uvedla
dne 9. 3. 2017, na webových stránkách
www.bazos.cz, inzerát tohoto znění:
„Hledám dva lidi pro práci na stavbě – zedníka a pomocníka. Nejlépe někoho, kdo má zkušenost s omítáním, a to
nejlépe strojním. Požaduji spolehlivost
a samostatnost. Práce na celý rok v oblasti Blanska, Brna, Vyškova. Prosím ne
Romové.“
Uveřejněním výše uvedené nabídky práce na webových stránkách www.bazos.cz
kontrolovaná osoba připustila nerovné zacházení a diskriminaci rasy při uplatňování
práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání. Tím kontrolovaná osoba porušila:
§ 12 zákona o zaměstnanosti
§4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti
Na základě Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bylo sděleno, že kontrolované osobě byla uložena
pokuta ve výši 20 000 Kč.

Exekutor zabavil auto a vrátil jej klientce až po roce, kdy měl. Auto vrátil nepojízdné a oprava stála asi 23 000 Kč. Žádali jsme o mimosoudní náhradu škody, a i když exekutor klientce
sdělil, že neshledal pochybení, nabídl jí náhradu škody ve výši 25 000 Kč.
Klientce, která podala odvolání proti dosud nevykonatelným rozhodnutím vyměřujícím
dluh za odvoz komunálního odpadu ve městě, ve kterém již několik let nebydlí, bylo odvolání schváleno – ušetřila tak 5 000 Kč.
Po 14 měsících hledání výměny obecního bytu a po 6 měsících podané žádosti na MMB
získala klientka byt s pečovatelkou službou na ul. Rotalova v Brně.
V roce 2017 jsme se účastnili diskusních skupin na téma „Přístup Romů (případně i cizinců)
k bydlení na soukromém trhu“. Jednání proběhlo za účasti Veřejného ochránce práv (VOP),
Asociací realitních kanceláří (ARK) a dalších neziskových organizací.

PŘÍBĚH KLIENTKY
Paní Darina má za sebou dlouhý smutný příběh – před sedmi lety přišla o bydlení, pokud
tedy lze říkat bydlení přístřešku v poli. Od doby, kdy se musela i z tohoto přístřeší vystěhovat,
byla v podstatě na ulici, což jí velmi komplikovalo kontakt s dětmi, toho času umístněnými
v DD. Najít si místo k bydlení byl její velký sen. Proto začala s pracovnicí IQRS pracovat na hledání pronájmu, ale velkým problémem bylo, že nemá žádné finanční prostředky. Podařilo se
ale najít pronajímatelku, která se rozhodla dát paní Darině šanci. Byla ochotná počkat s úhradou kauce, o kterou Darina s pomocí terénní pracovnice požádala ÚP. Paní Darina je velice
šťastná a doufá, že ji budou v novém bydlení co nejčastěji navštěvovat i její děti.

8 NÁVRHŮ BYLO SCHVÁLENO
5 NÁVRHŮ POVOLENO
2 NÁVRHY ZAMÍTNUTY
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2) PRO DOSPĚLÉ – sociální služba
TERÉNNÍ PROGRAMY

288
KLIENTŮ

15 278
INTERVENCÍ

Tato služba zajišťuje podporu za účelem
zvýšení znalostí, dovedností a sebedůvěry
klientů tak, aby byli schopni informovaně
a vlastními silami řešit své potíže nebo jim
včas předcházet a žít tak spokojený a důstojný život v širší společnosti. Pracovníci
terénních programů navštěvují klienty
v domácnosti nebo je doprovází na jednání
s institucemi. Zvyšují tak práh dostupnosti
a dosahu sociálních služeb v praxi. Působí
nejenom v Brně, Břeclavi a Vyškově, ale
pravidelně dojíždí také do Zastávky u Brna,
Bučovic, Mikulova a Lanžhotu.

PRO KOHO TU JSME?
Terénní program mohou využívat
osoby starší 15 let, které zatím neumí
nebo nemohou řešit svou nepříznivou
sociální situaci sami a pro její zvládání
nemají v danou chvíli dostatek informací,
dovednosti a/nebo potřebují psychickou,
sociální či materiální podporu.
S klienty pracujeme na tématech bydlení, orientace v sociálním systému, zaměstnanost, zadluženost a rodinné vztahy.
Zaměřujeme se především na včasné řešení zadluženosti na bydlení a na podporu
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sociálního bydlení rodin s dětmi. Pomáháme
jim také ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi tak, aby dokázali využívat
svou přirozenou sociální síť.
Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi a městskými částmi v podpoře sociálního bydlení. Zejména v projektu Rapid
Re-Housing, ale rovněž při prevenci ztráty bydlení, spolupracujeme s městskými
částmi a magistrátem města Brna na koncepčních nastaveních sociálního bydlení.
Pravidelné schůzky v roce 2017 se konaly
se zástupci MČ Brno-střed, Brno-sever,
Brno-jih, Brno-Líšeň a Brno-Vinohrady.
Na základě poznatků z implementace zabydlovacího projektu navrhujeme městským částem změny ve správě bytového
fondu a prezentujeme používané nástroje sociální práce při podpoře ohrožených
nájemníků. V Komisi bydlení Rady města Brna pravidelně prezentujeme posuny ve spolupráci s rodinami zabydlenými
v projektu a prezentujeme postupy při
zabydlení a udržení bydlení rodin s dětmi.
Intenzivní spolupráce se zástupci MČ probíhá při prevenci ztráty bydlení. Jednotlivé
případy spolupráce se jeví jako vhodná inspirace pro další systémová nastavení.

Sociální inovace
RAPID RE-HOUSING
Z práce týmu terénních programů vzešel
projekt sociální inovace Rapid Re-Hausing,
zaměřený na ukončování bezdomovectví
rodin s dětmi. Nositelem projektu je město Brno ve spolupráci s IQ Roma servisem
a Ostravskou univerzitou.

32

Pracovníci projektu Rapid Re-Housing
rozvíjeli i v tomto roce spolupráci s městem Brnem při podpoře zabydlených rodin.
V České republice se jedná o první projekt,
který vychází a dodržuje principy podpory Housing first (bydlení jako první krok).
Práce s klienty zde primárně směřuje k pomoci s udržením standardního bydlení.
Pracovníci s klienty pomocí nedirektivních
technik spolupracují na podpoře jejich silných stránek a na upevnění jejich motivace
k udržení bydlení. Důležitým předpokladem je také vytvoření podpůrné sítě, která
klientovi může poskytnout adekvátní podporu v různých oblastech a umožňuje vyšší
efektivitu spolupráce. I z tohoto důvodu
jsme velice rádi, že se nám podařilo rozvíjet důležitou spolupráci i s úřadem práce –
oddělením hmotné nouze i státní sociální
pomoci.

KDO JSOU PEER PRACOVNÍCI
Další praxí, která nám dovoluje co nejefektivněji pomáhat našim klientům, je
spolupráce s PEER pracovníky, kteří mají
zkušenost s bytovou nouzí. Díky této spolupráci vzniká v týmu další prostor pro reflexi
klientské situace, což umožňuje kvalitnější
spolupráci s klientem. Tito spolupracovníci
nám dávají zpětnou vazbu a nové pohledy
na některé situace a setkávají se s rodinami, kde fungují jako důvěrný mezičlánek
mezi námi a klienty. Ti k nim mají často
větší důvěru a díky tomu se daří otevírat
i citlivější témata.

RODIN PRODLOUŽILO
NÁJEMNÍ SMLOUVU

17

KLIENTŮ Z TĚCHTO RODIN
SI NAŠLO ZAMĚSTNÁNÍ

Díky společnému úsilí všech zapojených
se tak PODAŘILO PRODLOUŽIT NÁJEMNÍ SMLOUVU 32 RODINÁM Z 34. Současnou úspěšností se tak řadí mezi nejúspěšnější projekty zaměřené na podporu
udržení bydlení.
Dílčí výsledek by určitě mohl být, že
4 DĚTI BYLY KLIENTŮM SVĚŘENY ZPĚT
DO PÉČE a u 2 DĚTÍ SE PODAŘIL NÁVRAT Z CHOVÁNKU. 17 ČLENŮ klientských rodin si NAŠLO ZAMĚSTNÁNÍ.
V médiích je o projektu velké množství
pozitivních ohlasů. Projekt Rapid Re-Housing je také uveden jako příklad dobré praxe v příručce Evropské komise k využití
fondů EU pro řešení bezdomovectví a bytové nouze (s. 20 a 21).
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3) PRO MLADÉ – sociální služba
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Naše akce
a aktivity
v roce 2017
PREVENTIVNÍ AKTIVITY:

215

KLIENTŮ

15 259
INTERVENCÍ

Nabízíme volnočasové, vzdělávací, poradenské a preventivní aktivity, individuální i skupinové činnosti. Podporujeme zdraví, prevenci
závislostí, občanské a finanční kompetence,
hodnoty jako sounáležitost s širší komunitou
a společností, respekt, „hrdinství“, úctu k sobě
i druhým, solidaritu, dobrovolnictví, tvořivost
a sebevyjádření dětí a mládeže.

PRO KOHO TU JSME?
Služby NZDM mohou využívat děti a mládež od 6 do 26 let, zejména Romové, ohrožení
nebo zažívající nepříznivou sociální situaci.

KDE NÁS NAJDETE:
VRANOVSKÁ 846/45 – KLUB,
HUDEBNÍ DÍLNA, KROUŽKY,
DOUČOVÁNÍ
Klub – pro děti 6–15 let
Hudební dílna – pro děti a mládež 6–26 let
Doučování – pro děti a mládež 6–15 let
Kroužky – pro děti a mládež 6–26 let
•

• HUSOVICKÁ 2 – PLÁCEK
Od března do října pro děti a mládež 6–26 let
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Dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením poskytujeme atraktivní a dostupné zájmové aktivity a kroužky. Rozvíjíme
prostor a příležitosti pro přátelské setkávání a rozvíjení vztahů Romů a neromů (Cigi
Cigi Cirkus, Husovicování…). Podporujeme
pravidelné doučování a mladé klienty vhodně navazujeme na stáže, praxi a tréninková
místa.

NAŠE CÍLE
Zažít a doprovázet vzdělávací
a kariérní úspěch (především
romských) dětí a mládeže
Občanská angažovanost
směrem do společnosti
i komunity
Zvýšení informovanosti a práce
s informacemi

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ
– 2 workshopy 11 účastníků, přednáška
pro 16 účastníků, vznik videoklipu
PREVENCE KONZUMACE DROG
– 2 workshopy 59 účastníků, přednáška
pro 7 účastníků, vznik videoklipu
ENVIROMENTALISMUS A EKOLOGIE
– 1 workshop 14 účastníků, přednáška
pro 5 účastníků, vznik videoklipu

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
Realizujeme pravidelné skupinové doučování (více v kapitole 2)
Od října jsme začali realizovat pro děti
na ZŠ kurzy FEUERSTEINOVA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ.
R. Feuerstein sestavil ucelený systém
pracovních listů, které rozvinou řešitelovy
poznávací funkce, jeho schopnost projít
učením v souvislostech a dají mu jistotu,
že zvládne problémy, se kterými se setká.
Metoda přináší umění vytvořit si strategii
řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach
z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování
jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

Zdravý životní styl
Propojování s širší společností
Podpora zdravých vztahů
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

KOMUNITNÍ AKCE:

Divadelní kroužek Brundibár
Dívčí kroužek
Výtvarný kroužek
Vaření
Videokroužek
Fotbalový trénink
Bruslení
Taneční kroužek

31. 1. 2017 Speciální doučování –
7 účastníků
14. 2. 2017 Valentýn – 49 účastníků
30. 6. 2017 Mulačák – 60 účastníků
14.–15. 10. 2017 Filmový workshop –
12 účastníků
5. 12. 2017 Mikuláš – 70 účastníků
7. 12. 2017 Vánoční pečení – 4 účastníci
18. 12. 2017 Vánoční besídka – 20 účastníků

VÝLETY:
15. 3. 2017 Výlet do Lužánek – 5 účastníků
10. 7.–14. 7. 2017 Tábor – 16 účastníků
24. 8. 2017 Výlet do ZOO – 7 účastníků
8. 11. 2017 Bruno park – 7 účastníků
15. 11. 2017 Výlet do IQ Roma servis
Břeclav – 4 účastníci
23. 11 2017 Laser game – 7 účastníků

V roce 2017 jsme se zapojili do projektu
Síťování rodiny s Ratolestí Brno.
Spolupracujeme na metodice dobré praxe práce nízkoprahových zařízení a orgánů sociálně právní ochrany dětí. Součástí
spolupráce jsou účast na workshopech či
společných supervizích.

Novinky 2017

30

PŘÍBĚH Z PRAXE
M. je malý kluk, který bydlí v lokalitě blízko našeho klubu. Do IQRS ho přivedl bratranec,
který k nám nějaký čas už chodil. Jeho zázemí není moc dobré, bydlí v malém bytě u prarodičů s rodiči a dvěmi sestrami, mladší a starší. V bytě musí topit dřevem, často jim neteče teplá
voda. Majitel nechce nic opravovat, takže se děti někdy ani nevykoupou.
Klient M. je velmi akční a nevydrží u jedné aktivity delší dobu, rád přeskakuje z jedné akce
na druhou. Velmi rád hraje fotbal, sice mu moc nejde, ale miluje ho. Na začátku spolupráce
chodil do nultého ročníku. V klubu poznával nové lidi, ale nechtěl s nikým cizím spolupracovat, bavil se pouze s pracovníky a se svými příbuznými. Ze začátku často chodil do klubu
v nevhodném a ne vždy čistém oblečení. Vůbec mu to nevadilo, byl šťastný, že zde může
být. Ostatní děti se mu smály, ale on sám měl pořád dobrou náladu. Často v době, když byla
zima, přišel do klubu pouze v mikině nebo tričku.
Po nějaké době, kdy k nám klient docházel, jsme začínali vidět změny. Začal chodit v čistém oblečení a v zimních měsících přicházel do klubu v bundě. Jak šel čas, tak jsme poznávali i jeho rodinu. Seznámili jsme se postupně s jeho maminkou i babičkou. Spolu s ním
začínala chodit do klubu i jeho starší sestra. Často jsme od nich slyšeli, že maminka by chtěla
práci a potřebuje pomoci s bydlením. Zprostředkovali jsme mamince spolupráci s kolegyní
z programu PRO RODINY. Navázáním spolupráce s druhým týmem a díky intenzivnější práci s rodinou v rámci dvou týmů se začaly ukazovat mnohem větší změny.
Klient začal chodit do družiny, kde má zdarma každý den obědy. Do klubu chodí řádně
oblečený a je vždy najezený, nyní se mu už nikdo nemůže smát. Začal více spolupracovat
s ostatními dětmi v klubu. Oba rodiče klienta začali pracovat, aktivně řeší bytovou situaci
rodiny. Klient projevil zájem o doučování, na klubu se pravidelně zapojuje do vzdělávacích
aktivit. Klient si přeje být policistou. Těšíme se a budeme klienta nadále podporovat, aby
jednou svého přání dosáhnul.
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CIGI CIGI CIRKUS
SOCIÁLNÍ CIRKUS je dynamicky se rozvíjející forma práce, která využívá cirkusové
umění jako prostředek k dosažení kladných
výsledků v sociální a psychické stránce osobnosti a v motorických dovednostech. Sociální cirkus se ukazuje jako úspěšný v prevenci
kriminality a jiných sociálně patologických
jevů. Tento styl práce jsme převzali od kolegů z břeclavské pobočky IQ Roma servis.
Od května 2017 jsme v Brně začali realizovat pravidelné lekce sociálního cirkusu
pro děti od 6 do 15 let.

CIRKUSOVÝCH LEKCÍ
154 ÚČASTNÍKŮ

3

VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
29 ÚČASTNÍKŮ

2

WORKSHOPY
PRO VEŘEJNOST
26 ÚČASTNÍKŮ

PŘÍBĚH Z PRAXE
S klientem jsem se seznámil v září na Plácku. Kolegové mi řekli, že je pravidelným klientem.
Zapojoval se v podstatě do všech aktivit, se kterými jsme přišli. Od začátku mě bavila klientova chuť se zapojovat. Když se potom během září naplno rozjel cirkusový kroužek, klienta
aktivity v cirkuse hned chytly. Protože byl během kroužku aktivní a navíc se velmi rychle
učil, snažil jsem se ho vést tak, aby pomáhal ostatním klientům a byl jim oporou. Klient se
rychle naučil, jak dávat záchranu při jednoduchých akrobatických tricích. Tuto nabytou dovednost poté aplikoval pokaždé, když jsme se akrobacii věnovali. I když klient někdy kroužek
vynechá, dá se říct, že je pravidelným členem. Pevně věřím, že mu motivace vydrží i nadále.
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Gendalos
Vzdělávací program GENDALOS rozvíjí sociální službu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a vhodně ji doplňuje.
Program poskytuje KOMPLEXNÍ PODPORU VYCHÁZEJÍCÍ Z RÁMCE KLÍČOVÝCH
KOMPETENCÍ PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
definovaných EU v r. 2006.
Vzdělávací program Gendalos (Gendalos znamená v romštině zrcadlo) reaguje
na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou
komunitou v ČR, především pak v Jihomoravském kraji, kdy vyššího než základního
stupně vzdělání dle kvalifikovaných odhadů dosahuje pouze 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální
i skupinovou práci s žáky ZŠ a SŠ, jejich
rodiči, pedagogy a dalšími zaměstnanci

školy chceme zvýšit šance mladých Romů
na úspěšné absolvování sekundárního
vzdělávacího cyklu a doprovázet je při dalším studiu nebo výběru vhodného zaměstnání. Pilířem aktivit je individuální podpora
včetně doučování a cílené motivační aktivity, dále zvýšení informovanosti žáků
v oblasti volby školy a oboru formou kariérního poradenství nebo podporou neformální výměny zkušeností mezi romskými
žáky navzájem. Program Gendalos je jedním z pilířů činnosti organizace IQ Roma
servis, která poskytuje komplexní služby
lidem ohroženým sociálním vyloučením se
speciální pozorností k Romům.
Více o programu Gendalos v kapitole č. 2.

4) PRO RODINY – sociální služba
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
PRO RODINY S DĚTMI

350
KLIENTŮ

15 388
INTERVENCÍ

Službu nabízíme nejen v Brně, ale
i na pobočce v Břeclavi a v dalších obcích
Jihomoravského kraje (Vyškov, Bučovice,
Zastávka u Brna)

PRO KOHO TU JSME?
Sociálně aktivizační službu PRO RODINY s dětmi mohou využívat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které jsou
ohroženy sociálně nepříznivou situací, kterou neumí nebo nemohou řešit samy.

NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACÍ
ROZUMÍME ZEJMÉNA:
potřebu zlepšení výchovného a vzdělávacího prostředí pro dítě;
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potřebu podpory v rozvoji schopností
a dovedností rodičů v kvalitní péči a výchově svých dětí;
potřebu podpory při hájení svých práv
a naplňování svých povinností v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí
(např. rodiny, kterým hrozí odebrání
dítěte, či rodiny, kterým bylo dítě již
odebráno a nyní usilují o jeho návrat
zpět), v komunikaci s institucemi;
nedostatečnou spolupráci mezi
institucemi;
nedostatek finančních, materiálních
nebo kompetenčních zdrojů; nabídek
dostupného trávení volného času dítěte;
předsudky, diskriminaci a rasismus.

potřebu zlepšení nedostatečných
a ohrožujících podmínek pro dítě
(např. konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční
podmínky);

66

Pomáháme zlepšovat sociální situaci a vztahy lidí I 67

PROVOZUJEME PŘEDŠKOLNÍ
KLUB A CENTRUM PRO RODIČE
S DĚTMI:

PRO RODINY Brno
CELKEM JSME V BRNĚ PODPOŘILI 39 RODIN V ROZVOJI KLÍČOVÝCH
KOMPETENCÍ METODOU CASE MANAGEMENTU (DOHROMADY
186 OSOB, Z TOHO 68 DOSPĚLÝCH A 117 DĚTÍ) A 32 DĚTÍ A 23 RODIČŮ
V PŘEDŠKOLNÍM KLUBU.

Sociálně aktivizační služba v Brně se zaměřuje na dvě hlavní aktivity – práci s rodiči a dětmi v rámci PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU a práci s ohroženými rodinami v rámci
CASE MANAGEMENTU (koordinované
spolupráce s odborníky). Dále také doprovázíme pěstounské rodiny, které mají děti
v příbuzenské pěstounské péči.
Cílová skupina služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením a/nebo pod dohledem orgánu sociálně právní ochrany

dětí (OSPOD). Služba působí na území
Brna, pro klienty jsme dostupní od pondělí do čtvrtka v době od 8 do 16 hodin
či dle dohody. Rodinám nabízíme podporu
při péči o děti, hledání zaměstnání či bydlení, doprovody na úřady apod. Pracujeme
formou koordinované spolupráce – do řešení situace rodiny zapojujeme dle potřeby
odborníky (lékaře, učitele apod.).

ZVYŠUJEME RODIČOVSKÉ KOMPETENCE

V rámci projektu s městem Brnem jsme
celoročně provozovali činnost PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU, každý den od pondělí
do čtvrtka (včetně prázdnin) probíhá v klubu
alespoň jedna (většinou dvě) hromadné lekce přípravy dětí na vstup do ZŠ/MŠ. Lekce
probíhají ve 4 oblastech – jemná a hrubá
motorika, kognitivní a sociální kompetence.
Na lekce navazuje ještě práce logopedky,
která s dětmi pracuje dvakrát týdně. Od října 2017 navazuje na práci logopedky i nová
kolegyně, která má logopedické vzdělání.
Velký důraz jsme tento rok kladli na rozvoj
zdravotní gramotnosti – děti každý den cvičí, nacvičují správné čištění zubů a seznamují se zdravými potravinami. V rámci aktivit předškolního klubu se děti zúčastnily
několika výletů (např. ZOO, Moravský kras,
Obora Holedná) a návštěv (divadlo Radost).
Děti také navštívily 2 mateřské školky.
Více o činnosti v oblasti vzdělávání v kapitole 2.

ZVYŠUJEME ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST (RODIČŮ I DĚTÍ)

ÚSPĚCHY 2017

PODPORUJEME PRAVIDELNÉ DOUČOVÁNÍ

Spolupracovali jsme s 10 OSPOD a celkem 29 PRACOVNÍKY OSPOD (z MČ
Brno-střed, Židenice, Řečkovice, Žabovřesky, Královo Pole, Líšeň, Nový Lískovec, sever, jih, Obřany a Maloměřice) a dále s minimálně 16 DALŠÍMI
ORGANIZACEMI (např. Tamtam, Podané ruce, Ratolest, Renadi, Spondea atd.).
S partnery jsme řešili primárně síťování rodin do služeb a spolupráci v rámci SPOD.
Další témata, která se často opakují při
spolupráci, jsou zejména zneužívání návykových látek a domácí násilí.

PROVOZUJEME PŘEDŠKOLNÍ KLUB A CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI

Ve spolupráci s OSPOD také proběhlo
5 METODICKÝCH SETKÁNÍ (nad rámec klientské práce) – supervize s OSPOD (7. 12.
2017), představování služby (16. 11. 2017),
workshop pro společné nastavení služby
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(20. 6. a 7. 11. 2017) a představení metody
interaktivní případové konference (28. 6.
2017)
V rámci práce s rodinou jsme uspořádali také 3 PŘÍPADOVÉ KONFERENCE A 1 INTERAKTIVNÍ PŘÍPADOVOU
KONFERENCI.
V
roce
2017
jsme
realizovali
2 WORKSHOPY PRO RODIČE ZAMĚŘENÉ NA ZVYŠOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH
KOMPETENCÍ. První z nich s názvem
ZDRAVÉ SVAČINKY byl zaměřen na ukázku zdravějšího stravování a levnějších alternativ k současnému způsobu stravování našich klientů. Workshop vedla externí
výživová poradkyně. Druhý workshop
s názvem OD POČETÍ KE KOJENCI byl
zaměřen na povídání o tom, kdy je vhodné být rodičem, o kojení a antikoncepci.
Obou workshopů se dohromady zúčastnilo 13 matek a 2 otcové.
Pro práci s rodinami jsme vytvořili několik materiálů. V prvé řadě vzniknul KOMIKS
PRO DĚTI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, který jim
vysvětluje roli klíčového pracovníka. Dále
jsme vytvořili OBRÁZKOVÉ DOHODY
PRO DĚTI, abychom jim více přiblížili, co je
to sociálně aktivizační služba a co mohou
se svým pracovníkem řešit. Děti v předškolním klubu mají také OBRÁZKOVÉ
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY, kde každý měsíc
vidí, co budou dělat a co se budou učit.
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PRO PĚSTOUNY
10 PĚSTOUNSKÝCH
RODIN

16 DĚTÍ

10 ŠKOLENÍ
PRO PĚSTOUNY

V rámci výkonu sociálně právní ochrany
dětí realizujeme také programy pro pěstouny. Zaměřujeme se především na příbuzenskou pěstounskou péči.
Proběhlo 10 školení, která byla zaměřena např. na problematiku účasti na případových, interaktivních a rodinných konferencích, efektivní komunikaci, práva dětí,
specifika příbuzenské pěstounské péče,
finanční gramotnosti a hospodaření v domácnosti, přípravu na střední školu, aj.
Ve školení na téma citových vazeb a poruch attachmentu využila lektorka prvky
zážitkové pedagogiky. Dále bylo zařazeno
tzv. klubové setkání s rodinami na téma
dětství, kde bylo více prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností, a proběhly také pravidelné reflexe vzájemné spolupráce.
Nadace Terezy Maxové znovu podpořila
náš projekt „Pojďme spolu ven II“ zaměřený
na aktivní trávení volného času pěstounských rodin. V rámci tohoto projektu proběhl v roce 2017 výlet do Punkevních jeskyní, návštěva Brněnské přehrady spojená
s plavbou parníkem, prohlídka hradu Veveří
a výlet do Zoologické zahrady Brno.
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Pracujeme také na projektu DOMA S RODINOU, financovaném Nadací Sirius, jehož
cílem je na základě několika aktivit (analýza
potřeb rodin, setkávání pracovních skupin aj.) vypracování metodických nástrojů
pro práci s příbuzenskými pěstounskými
rodinami, která povede ke zvýšení kvality
práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí a přinese návrhy k zefektivnění celkového systému příbuzenské
pěstounské péče.

PRO RODINY
Břeclav
V Břeclavi se zaměřujeme na práci s celými rodinami a v rámci služby podporujeme také vzdělávací a volnočasové aktivity
pro děti z těchto rodin. V rámci služby nabízíme také pravidelné doučování, o kterém najdete více informací v kapitole 2.
V uplynulém období byly klientům k dispozici kroužky. V nabídce pro klienty byl
pěvecký kroužek vyučovaný dobrovolnicí,
výtvarný kroužek a kroužek street dance,
který byl také realizován dobrovolnicí. Nedílnou součástí nabídky je cirkusový kroužek Cigi Cigi cirkus.
Pořádali jsme několik speciálních akcí,
jako např. osmé narozeniny klubu Přístav,
Halloweenská párty, talentová soutěž,
3 výtvarné workshopy, kde klienti tvořili
obrazy na téma Me som manuš, me som
Rom (Já jsem člověk, já jsem Rom). Vernisáž výstavy obrazů se pak konala v Denním
baru Dvůr v rámci oslav Týdne romské kultury. Další výtvarné worshopy probíhaly
na téma bezdomovectví a vernisáž těchto
obrazů se uskutečnila také v Denním baru
Dvůr v rámci akce Noc venku.

Během letních prázdnin jsme v roce
2017 realizovali středeční klub, Plácek
v lokalitě Zámecké náměstí a 2x týdně Plácek v lokalitě Na Zahradách. V rámci letního programu se uskutečnilo přímo v lokalitě Na Zahradách sportovní odpoledne.
Během uplynulého roku jsme uskutečnili
9 výletů např. výlet na vyhlídku z kostela
Navštívení Panny Marie, Cyklosféra – ježdění na motokárách, Vida park Brno, Zámecká věž Břeclav, Apollonův chrám, Pohansko, Dravci v Lednici, ZOO Hodonín
a ZOO Brno. S realizací výletů pomáhali
dobrovolníci a také rodiče klientů, kteří se
výletů také účastnili. Výletů se zúčastnilo
29 klientů.
KAZUISTIKA
Petr, 14 let
Petr, žák osmé třídy základní školy, žije
v okresním městě. Spolu s rodiči a pěti
sestrami bydlí v bytě 2+1. Byt se nachází v lokalitě označované jako vyloučená.
Petra začal velmi zajímat moderní tanec
a několikrát si posteskl, že by chtěl chodit na
tréninky se spolužačkami ze školy, ale rodiče nemají peníze na hrazení kroužku. Sešla
jsem se s Petrovými rodiči a nabídla jim
podporu z nadačního fondu ve formě platby kroužkovného. Rodiče souhlasili a v domluvený čas vyřídili potřebné náležitosti
k žádosti. Majitel tanečního studia Petrovi
vyšel vstříc a dovolil mu navštěvování
lekcí ještě před připsáním platby na účet.
Za podpory Nadačního fondu Livie
a Václava Klausových začal, na začátku
roku 2017, navštěvovat taneční studio čítající na čtyři sta tanečníků. V tuhle chvíli
navštěvuje tréninky tanečního studia třetí
pololetí. Vystupoval na dvou velkých závěrečných projektech a nyní se intenzivně
připravuje na projekt třetí. Po vystupování na druhém projektu mi s nadšením
v hlase řekl: „To je úplně boží pocit tancovat před tolika lidma a slyšet potlesk.“
Petr je velmi společenský chlapec, s navazováním kontaktů nemá problém. Ve skupině si našel, i přes počáteční skřípání,
nové přátele.

Novinky 2017
V rámci case managementu (koordinovaná případová práce) dále pokračujeme
s využíváním PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ, které zapojují do řešení situace
celou rodinu ve spolupráci s odborníky.
V letošním roce se nám povedlo pro naše
klienty realizovat také interaktivní případové konference, které ještě více posilují
zapojení dítěte do rozhodování. Při práci
s dětmi využíváme KOMUNIKAČNÍ BEDNU – sadu nástrojů a tištěných materiálů,
které podporují účast dětí na rozhodování.
Od dubna 2017 jsme spustili projekt ZAOSTŘENO NA RODINU, který se zaměřuje
na možnosti sociální práce s rodinou, která
se ocitá v sociálním vyloučení, řeší mnoho
problémů a u které se objevují také témata závislostí nebo domácího násilí, a to
zejména v souvislosti s uplatněním případových, interaktivních a rodinných konferencí v těchto situacích. Během roku 2017
se nám podařilo ustavit expertní platformu, do které jsou zapojeni nejen partneři
projektu (Podané ruce, Spondea, Amalthea
a Ratolest Brno) ale i ostatní odborníci,
kteří pracují s ohroženými rodinami. Tato
expertní platforma vytváří podklady pro
workshopy s pracovníky OSPOD. V rámci
projektu proběhla také jedna pilotní případová konference se zaměřením na závislost
v rodině.
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5

Jsme efektivní neziskovka
se společenským
přínosem, výsledky
a udržitelnými zdroji
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Společnosti ukazujeme dobrou
praxi a vnášíme zkušenosti
a stanoviska z praxe

IQ Roma servis je nositelem
značky Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace, kterou
uděluje Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR
(AVPO)

Pro naplnění vize a poslání IQ Roma servisu je důležité, abychom byli efektivní, průběžně
se vzdělávali, ale zároveň uměli své zkušenosti předat dál, měli udržitelné financování a svoji
práci vyhodnocovali s ohledem na společenský přínos a dopad našich aktivit.

PROJEKT RAPID RE-HOUSING
ZÍSKAL EVROPSKOU CENU

Úspěchy 2017

Projekt, ve kterém pracovníci terénního programu podporují nájemníky obecních bytů, budí zájem jako úspěšná praxe
v mediích i na odborných fórech a seminářích. Naše zkušenosti a způsob práce jsme
prezentovali například i na mezinárodní
konferenci Inspirace pro sociální bydlení
a řešení bytové nouze, které se účastnila
přední americká expertka na ukončování
bezdomovectví u rodin s dětmi Katrin Gale.
Vzhledem k tomu, že projekt tohoto typu
nebyl v České republice ještě nikdy uveden,
je mezi ostatními městy velký zájem o jeho
průběh. Jen za minulý rok proběhly v týmu
Rapid Re-Hausing čtyři vícedenní stáže sociálních pracovníků z obcí a jiných NNO.
Díky spolupráci s Platformou pro sociální
bydlení se mohou pracovníci RRH dále rozvíjet ve spolupráci se zahraničními kolegy.
Na třech odborných setkáních v Londýně,
Helsinkách a Barceloně jsme tak s dalšími
organizacemi, které se věnují podpoře klientů v bydlení, mohli společně sdílet zkušenosti z naší práce.

V KVĚTNU 2017 JSME ZÍSKALI
OCENĚNÍ SOZIAL MARIE
V KATEGORII OBČANSKÁ
SPOLEČNOST/SOCIÁLNÍ PODNIK.
SOZIAL MARIE je nejstarší cenou předávanou sociálně inovačním projektům
a je od roku 2005 každoročně udělována
celkem 15 výjimečným projektům z oblasti
sociálních inovací.
„Je pro nás opravdu velkou ctí, že jsme získali právě tuto cenu. Vedle finanční odměny
nabízí také mediální zviditelnění projektům,
které inovačním způsobem reagují na společenské výzvy,“ říká o udělení ceny Petra
Borovičková, vedoucí projektu a sociálního
podniku Amaro records.

NÁRODNÍ CENU ZA KARIÉROVÉ
PORADENSTVÍ
udělenou Centrem Euroguidance získal
IQ Roma servis za aktivity vzdělávacího programu Gendalos, který se zaměřuje na individuální i skupinovou práci s romskými žáky
8. a 9. tříd i studenty středních a vysokých

pro nejlepší projekt ukončování bezdomovectví, kterou uděluje FEANTSA –
EVROPSKÁ FEDERACE NÁRODNÍCH
ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S LIDMI BEZ
DOMOVA.

škol, jejich rodiči, pedagogy a dalšími zaměstnanci školy. Nabídka vzdělávacího programu Gendalos pomáhá romským žákům
a studentům překlenout praktické potíže,
jež vedou k jejich předčasnému odchodu
ze středoškolského studia, a nabízí další
kreativní rozvoj.
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V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI NEZISKOVKA
ROKU BYL IQ ROMA SERVIS
VYHLÁŠEN DRUHOU NEJLEPŠÍ
ORGANIZACÍ V ČR V KATEGORII
VELKÁ NEZISKOVKA.
Ocenění NEZISKOVKA ROKU vyhlašuje od roku 2013 Nadace rozvoje občanské
společnosti společně s dalšími partnery.
Hodnoticí proces ocenění Neziskovka roku
je založen na unikátní metodice „Zdravé organizační řízení“©. Na hodnocení spolupracovali nezávislí odborníci z řad komerčního
i neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně
podílejí na rozvoji občanské společnosti
v ČR.

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V BŘECLAVI
Jako každý rok i letos se IQRS zapojil
do prezentace poskytovatelů na Dni sociálních služeb. Akce se konala 10. 5. 2017 před
budovou Gymnázia v Břeclavi. Kolemjdoucí
se tak mohli dozvědět, jaké služby poskytujeme, prohlédnout si výrobky našich klientů nebo fotografie z akcí. Veletrh navštívily i děti z místních základních škol, které
si mohly vyzkoušet základy žonglování
nebo jízdu na jednokolce. V rámci programu vystoupili i klienti Cigi Cigi Cirkusu, kteří předvedli skoky na trampolíně.
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V ROCE 2017 JSME SE
ZAPOJILI DO AMBICIÓZNÍHO
CELOEVROPSKÉHO PROJEKTU
ROMA CIVIL MONITOR,
iniciovaného přímo Evropským parlamentem, jež sdružuje 92 NNO z 26 zemí EU.
Jeho cílem je podpořit proces sledování
a vyhodnocování naplňování Národních
strategií romské inkluze z pohledu aktérů
občanské společnosti. V rámci přípravy
monitorovací zprávy za ČR jsme zpracovali případovou studii Koordinovaný přístup
k řešení problematiky v sociálně vyloučených lokalitách – praxe ve městě Brně,
která popisuje kontext a zavádění koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám v městě Brně z pohledu neziskové organizace. Ve zprávě mj. poukazujeme
na to, že potenciál, který koordinovaný přístup má, nebyl v Brně dostatečně využit.

15. 11. 2017 jsme na slyšení Evropské
komise s tématem „HOW TO ACHIEVE INTEGRATION AND AVOID SEGREGATION
IN EDUCATION“ informovali o segregaci
romských dětí v českém školství, podobně své příspěvky přednesli také zástupci
Maďarska, Slovenska a Rumunska. Slyšení
se zúčastnili zástupci Evropské komise i veřejnost. Společně jsme debatovali o možnostech, jak podpořit romské děti v přístupu ke kvalitnějšímu a nesegregovanému
vzdělávání.

Budujeme angažovanou
a „učící se“ organizaci
založenou na hodnotách
a nejsou nám cizí ani
kompetence digitálního věku
Naši práci se snažíme i organizačně stále zefektivňovat. Proto jsme v roce 2017
přešli pod kancelářský software a služby
Office 365. Díky těmto novinkám v technologiích využíváme více i cloudové služby, což nám urychluje komunikaci s pobočkami a týmy.
Pro práci v týmech využíváme také cloudovou službu Trello, kterou používáme jak
pro plánování konkrétních projektů, tak
i činností jednotlivých týmů.

Jsme členy sítí
a pracovních
skupin

ÚČAST NA SLYŠENÍ EVROPSKÉ
KOMISE

PNUTÍ 2017
22. 9. 2017 proběhla interní vzdělávací
konference, kde jsme se dozvěděli nové
informace o rodinných konferencích, pěstounství, sebeřízení, zvládání svého PC,
financování služeb a o zázračné metodě
v sociální práci.
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Akademie
Diversitas
I v roce 2017 realizovala svou činnost
Akademie Diversitas, která se zaměřuje
především na vzdělávání a rozvoj odborných metod práce. Během roku jsme realizovali (tedy organizovali a/nebo facilitovali)
20 případových a interaktivních konferencí. Jde o facilitované setkání rodiny a odborníků v rámci sociálně právní ochrany
dětí. Nově jsme se více zaměřili na interaktivní případové konference, se kterými
seznamujeme sociální odbory a orgány
sociálně právní ochrany dětí v rámci projektu Zaostřeno na rodinu. V dalším roce
k případovým a interaktivním konferencím
přidáme ještě rodinné konference.
Také jsme realizovali dvoudenní vzdělávací kurz Organizace a facilitace případových konferencí.
V průběhu roku 2017 u nás bylo zrealizováno celkem 6 stáží pro další odborníky
(zástupci NNO i obcí).

Platforma pro sociální bydlení
Aliance proti dluhům
Rada vlády pro národnostní menšiny
a Výbor pro spolupráci se samosprávami
pod Radou vlády pro záležitosti romské
menšiny
Česká školní inspekce
Komise pro sociální začleňování
Komunitní plánování (Břeclav)
Spolupráce s obcemi
Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit
Pracovní skupina pro sociální
oblast Regionální stálé konference
Jihomoravského kraje
Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna
European Anti Poverty Network
Mladí ladí
RomanoNet
Pracovní skupina NZDM a SAS (Brno)

Sledujeme dopad!
V roce 2017 jsme byli vybrání do skupiny 9 organizací, které projdou půlročním
programem IMPACT ACADEMY: UKAŽ
ZMĚNU! Za podpory mnoha odborníků
budeme v prvním pololetí 2018 nastavovat své evaluační procesy tak, bychom
mohli sledovat a následně efektivně prezentovat dlouhodobé dopady naší práce.
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Projekty a financování

Děkujeme všem našim
podporovatelům
a donátorům v roce 2017

Zdroje financování v roce 2017
Státní rozpočet ČR

14 774 676,00 Kč

56,79%

Jihomoravský kraj

907 600,00 Kč

3,49%

Obce Jihomoravského kraje

3 162 965,65 Kč

12,16%

Evropská unie a evropské fondy

2 317 513,95 Kč

8,91%

Soukromé nadace

3 082 095,42 Kč

11,85%

Vlastní činnost a dary

1 769 393,98 Kč

6,80%

26 014 245,00 Kč

100 %

CELKEM

město
BŘECLAV

Děkujeme za podporu!
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Děkujeme moc také všem našim
individuálním dárcům v roce 2017
Velmi si vážíme všech individuálních dárců, kteří přispívají
na organizaci i konkrétní projekty. DĚKUJEME ZA PODPORU!
1) PRO ORGANIZACI
OPAKOVANÁ PODPORA
Andrej Hank
Lukáš Hájek
Jiří Chvátal
Lubomír Majerčík
Šárka Pólová
Karolina Rejlková
Linda Thielová
David Vávra
Jan Zemánek
Tomáš Žďára

JEDNORÁZOVÁ PODPORA
Ondřej Černobila
Petr Spilka
Markéta Klečková
Lenka Maléřová
Jan Milota
Markéta Musilová
Radek Ocelák
Denisa Sedláčková
Jitka Svobodová
Celostátní asociace sociálně zodpovědných
romských podnikatelů
DM drogerie markt s. r. o
KPMG Česká republika

2) GENDALOS
PRAVIDELNÁ PODPORA
Michal Kandel
Ondřej Matula
Marcela Patočková
KPMG Česká Republika s.r.o.
PODPORA PŘI BENEFICI GENDALOS
Martin Kyšperský
Šárka Pólová
Jaroslav Šinták
Jiří Valnoha
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Dáno Szabó za přestavbu webu Gendalos a nový vizuál programu
Emě Štěpařové a spol. z Katedry sociální pedagogiky

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A FIRMY:
Středisko volného času Lužánky
Tamjdem, o. p. s.
Muzeum romské kultury
INEX-SDA
Romea, o. p. s.
In IUSTITIA, o. p. s.
Knihovna Jiřího Mahena
Knihovna Václava Havla
AIESEC
Euroguidance CZ
IBM
Scio

Performia CZ
Bajkazyl Brno
Podané ruce, o. p. s
Ratolest Brno, z. s.
Práh Jižní Morava
Spondea, o. p. s.
Krizové centrum pro děti a dospívající,
Hapalova
sdružení Krabice od bot
Renadi, o. p. s.
Home Start
Drom, romské středisko

FIRMY A PODNIKY, KTERÉ UMOŽNILY NÁVŠTĚVU
U ZAMĚSTNAVATELE PRO NAŠE STUDENTY:
Restaurace Lokál u Caipla
Indická restaurace Anapurna
čajovna Utopie

Wellness Kuřim
Brněnský deník Rovnost

SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY:
JEDNORÁZOVÁ PODPORA
Irena Badalová
Silvie Elsnerová
David Ištok
Eva Kicková
Michal Rejžo Pavlík
Oliver Pospíšil
Jan Žůrek
IBM ČR

3) AMARO RECORDS
JEDNORÁZOVÁ PODPORA
Hana Kubátová
Finnline spol. s. r. o.

Děkujeme všem spolupracujícím institucím a jednotlivcům, kteří
přispěli k tomu, že naše práce má výsledky a přináší pozitivní změnu!

Mateřská škola SNP, Brno
Mateřská škola Bieblova, Brno
Mateřská škola Brno, Eliško Krásnohorské 15
Mateřská škola NA OSADĚ, Brno
Mateřská škola Dráček, Brno
Základní škola a mateřská škola Brno, Merhautova 37
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
Střední škola Brno, Charbulova
Střední odborná škola Morava, o.p.s.
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova
Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, Brno

Unruhe Privatstiftung/SozialMarie
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SPOLUPRACUJÍCÍ OSPOD (ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ):
Brno-střed
Brno-Židenice
Brno-Královo Pole
Brno-Medlánky
Brno-Obřany
Brno-Maloměřice

ZA SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTŮ DĚKUJEME:
Magistrát města Brna
MČ Brno-střed
Mč Brno-sever
Mč Brno-jih
Mč Brno-Vinohrady
Mč Brno-Líšeň

ZA TÝM POBOČKY BŘECLAV DĚKUJEME:
Základní škola Břeclav, Slovácká 40
Základní škola a mateřská škola Břeclav, Kupkova 1
Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova
Rosen Trio
Denní bar Dvůr
Rom Star Vyškov
KLUBÍK Břeclav z. s.
Celostátní asociace sociálně zodpovědných romských spolků a podnikatelů v ČR, z.s.
pastoru Rudolfu Vrbovi

ZA TÝM SLUŽEB JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DĚKUJEME:
paní Mgr. et Mgr. Jitce Lábrové, sociální pracovnici města Bučovice
paní Evě Proškové a Bc. Magdě Nebojsové, sociálním pracovnicím města Vyškov
Ing. Josefu Táborskému, vedoucímu odboru místního hospodářství ve Vyškově

V úterý 22. 8. 2017 proběhl „DOBRODEN“ PPG INDUSTRIES CZECH REPUBLIC v IQ Roma
servisu. Společnost PPG v rámci svého „dobrodnu“ nakoupila barvy a vyslala více než 10 dobrovolníků, kteří pro naše klienty zvelebovali prostory v naší organizaci. Podařilo se vymalovat
nejen učebny pro žáky a studenty na doučování, ale také vstupní průjezd a další venkovní
prostory.
Dne 9. 9. 2017 více než 180 dobrovolníků Nadace Wallace Toronto pomáhalo zvelebit prostory IQ Roma servisu. Jejich pomoc zahrnovala jak úklid, vymalování prostor či zvelebení
dvoru před klubovnou, tak pomoc na tzv. Pláccích na Svitavském nábřeží, kde nám pomohli
zbavit se zarostlých prostor a vše uklidit.
Společnosti PPG i Nadaci Wallace Toronto ze srdce děkujeme za jejich pomoc a materiální
podporu.
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Projekty a jejich donátoři 2017
PROJEKTY S PODPOROU STÁTNÍHO ROZPOČTU A SAMOSPRÁV
ADVENT V AMARO RECORDS
OBDOBÍ REALIZACE: 30. 11. 2017–20. 12. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Městská část Brno-střed (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 10 000 Kč

Advent v Amaro records nabídl veřejnosti kulturní program v lokalitě na pomezí Brna-střed a brněnského
Bronxu. Tímto projektem jsme nabídli lidem ze sousedství a z řad široké veřejnosti 4 zajímavé koncerty v adventním čase s prvky romské hudby v unikátní hudební kavárně Amaro records. V rámci programu vystupovali
Alejandro Rodrigo, Flamenco Pueblo, Amaro Suno: cimbal projekt a kapela Imperio. Projekt podpořil setkávání
romské komunity se širokou veřejností a snažil se zmírnit negativní obraz Romů na veřejnosti.

AMARO RECORDS – S LÁSKOU K HUDBĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2017–31. 12. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Statutární město Brno (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 77 000 Kč

Projekt „Amaro records – S láskou k hudbě“ směřoval k realizaci cyklu 14 uměleckých akcí v hudební kavárně
Amaro records. Dílčím cílem projektu bylo zprostředkovat příležitosti romským i neromským muzikantům
předvést svůj talent, podpořit setkávání romské komunity se širokou veřejností a zmírnit tak obecně přijímané negativní předsudky o Romech. Celková návštěvnost akcí byla přes 230 návštěvníků, z toho dvě třetiny
byly tvořeny pravidelnými návštěvníky Amaro records, jedna třetina novými, kteří do kavárny zavítali poprvé.

BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Statutární město Brno (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 40 000 Kč

Projekt „Bezpečné hřiště“ se zaměřoval na realizaci kvalitního programu preventivních aktivit na Plácku
na Svitavském nábřeží pro děti a mládež z brněnské romské komunity. Během roku se podařilo obohatit nabídku volnočasových aktivit v lokalitě o 2 komunitní a 4 sportovní akce, kterých se zúčastnilo 185 osob, dále
5 workshopů, které navštívilo celkem 74 jedinečných návštěvníků, a 3 přednášky s 26 návštěvníky zaměřené
na preventivní témata jako je rizikové sexuální chování, prevence konzumace drog a téma ekologie.

GENDALOS – UŽ VÍM, ČÍM BUDU
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 342 320 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (237 880 Kč, 69,5 %),
Jihomoravský kraj (104 440 Kč, 30,5 %)
Tým Gendalos se zaměřil na podporu školní úspěšnosti romských žáků na ZŠ a SŠ. Pracovali jsme individuální
i skupinovou formou se žáky, jejich rodiči a pedagogy. Studentům jsme poskytovali doučování a připravovali
pro ně motivační a seberozvojové aktivity. Studenti se účastnili motivačních setkání s vrstevníky, zaměřených
na poznávání nových přátel a inspirujících osobností. Individuální i skupinovou formou jsme nabízeli kariérové
poradenství, zaměřené především na výběr SŠ. Na ZŠ jsme realizovali také multikulturní lekce, které žáky
podpořily nastavením příznivého třídního klimatu, předcházením šikaně a diskriminaci.

NA PLÁCEK!
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Statutární město Brno (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 14 000 Kč

Projekt „Na plácek!“ nabízel tradiční program smysluplných volnočasových aktivit v lokalitě na svitavském
nábřeží pro cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 6–26 let zejména z romské komunity. V průběhu roku
jsme realizovali 4 sportovní akce za účasti 254 osob, konkrétně 2 fotbalové turnaje, turnaj v ping-pongu
a přehazované. Mimoto jsme zorganizovali také dalších 6 komunitních setkání a rovněž jsme se s našimi klienty zapojili do programu festivalu „Překročme řeku“. Do pravidelných volnočasových aktivit na plácku se
během roku zapojilo celkem 113 dětí a mladých lidí. Komunitních akcí se zúčastnilo 301 osob.
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PRO DOSPĚLÉ – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SPOLEČNĚ MĚNÍME SVĚT

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017 
VÝŠE ROZPOČTU: 2 465 171 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2 216 300 Kč, 89,90 %),
Jihomoravský kraj (142 100 Kč, 5,76 %), Statutární město Brno (106 771 Kč, 4,33 %)

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 65 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo vnitra České republiky (65 000 Kč, 100 %)

Program PRO DOSPĚLÉ zajišťuje poskytování ambulantní služby odborného sociálního poradenství a je
určen znevýhodněným klientům a klientkám ze sociálně vyloučených romských komunit v Brně. Projekt
v roce 2017 podpořil 366 klientů prostřednictvím 7 321 intervencí a kontaktů.

Ministerstvo vnitra v roce 2017 podpořilo projekt, jehož cílem byla podpora a rozvoj dobrovolnické spolupráce v rámci činnosti IQ Roma servisu, a to zejména v oblasti vzdělávání, volného času a osobnostního
rozvoje Romů ohrožených sociálním vyloučením. V roce 2017 se do projektu dobrovolnictví aktivně zapojilo 41 akreditovaných dobrovolníků, kteří společně odpracovali 390 hodin.

PRO DOSPĚLÉ – TERÉNNÍ PROGRAMY

SPOLU

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 4 022 749 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (3 034 200 Kč, 75,43 %),
Jihomoravský kraj (251 300 Kč, 6,25 %), Statutární město Brno (594 303 Kč, 14,77 %)
a města Břeclav (73 946 Kč, 1,84 %), Vyškov (59 000 Kč, 1,47 %), Zastávka (10 000 Kč, 0,25 %)

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1.–31. 12. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 1 157 712 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (334 788 Kč, 28,9 %), Open Society
Fund Praha (822 924 Kč, 71,1%)

Program PRO DOSPĚLÉ zajišťuje realizaci a poskytování terénních programů sociálně znevýhodněným
klientům/tkám převážně ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně a dalších obcích
Jihomoravského kraje (Břeclav, Zastávka, Bučovice, Vyškov a další). Projekt podpořil 288 klientů prostřednictvím 15 580 intervencí a kontaktů.

PRO MLADÉ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 3 890 174 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (3 054 900 Kč, 78,53%),
Jihomoravský kraj (254 500 Kč, 6,54 %), Statutární město Brno (567 774 Kč, 14,60%),
Městská část Brno – sever (13 000 Kč, 0,33 %)
Program PRO MLADÉ zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, v rámci něhož nabízí
klientům poradenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové, resocializační a terapeutické služby a aktivity.
Komplexní nabídkou doplněnou o fakultativní služby je podporována integrace, kvalitní trávení volného
času a zvýšení vzdělanosti romské mládeže. Projekt podpořil 215 klientů prostřednictvím 15 684 intervencí
a kontaktů.

PRO RODINY – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 3 880 112 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2 789 500 Kč, 71,89 %),
Jihomoravský kraj (233 700 Kč, 6,02 %), Statutární město Brno (483 106 Kč, 12,45 %)
a města Břeclav (284 806 Kč, 7,34 %),
Vyškov (64 000 Kč, 1,65 %), Zastávka (25 000 Kč, 0,64 %)
Program PRO RODINY poskytoval celoročně poradenství a podporu rodinám s dětmi v oblasti péče o děti,
jejich vzdělávání, rozvoji a podpoře rodinných vztahů, zdravých návyků v oblasti trávení volného času
na území Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením, a to
především romského původu, které se potýkají s existenčními, ale také výchovnými a vzdělávacími potížemi. Projekt podpořil 350 klientů prostřednictvím 15 768 intervencí a kontaktů.

SPOLEČNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 1 194 095 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Úřad vlády České republiky (792 244 Kč, 67,46 %),
Jihomoravský kraj (382 191 Kč, 32,54 %)
Tým komunitní práce zajišťoval potřeby komunity v Brně, Vyškově, Břeclavi, Zastávce, Bučovicích
a Mikulově. Jednotlivé činnosti se zaměřovaly na pravidelná setkávání, komunitní akce podporující zlepšování stavu bydlení či okolního prostředí, ve kterém komunita žije, dále na rozšiřování sítě komunity a upevňování vztahů (celkem 40 komunitních akcí). Zaměřením jednotlivých akcí se podařilo také podpořit rozšiřování informací o možnostech kvalitního vzdělávání pro děti a mládež (5 zápisových poraden a 2 kampaně).
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Pracovníci v oblasti podpory ohrožených rodin realizovali v roce 2017 aktivity zaměřené na posílení koordinované spolupráce s rodinami, OSPOD a dalšími službami. Primárně jsme se zaměřovali na zlepšení
rodinného prostředí dítěte, péči o děti a jejich udržení v biologické rodině, podpoření jejich zdravého vývoje
a práci na rodičovských kompetencích – v projektu proběhlo celkem 11 workshopů v Brně, 2 ve Vyškově
a 2 v Břeclavi. V rámci projektu jsme provozovali i celoroční Předškolní klub, zorganizovali 3 případové
a 1 interaktivní konferenci a 5 metodických setkání se spolupracujícími OSPOD. Celkem jsme metodou case
management podpořili 39 rodin a aktivitami Předškolního klubu 32 dětí a 23 rodičů.

TÝDEN ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 3. 4. 2017–31. 12. 2020
VÝŠE ROZPOČTU: 210 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Ministerstvo kultury (40 000 Kč, 19,00 %),
Magistrát města Brna (320 000 Kč – jedná se o víceletý projekt, tj. 80 000 Kč ročně, 38,00 %),
Statutární město Brno (90 000 Kč, 43,00 %)
Týden romské kultury v Brně probíhal ve dnech 3. 4. až 8. 4. 2017 za koordinace IQ Roma servisu a spolupráce dalších brněnských neziskových organizací (DROM, romské středisko; Džas; Muzeum romské kultury; Společenství Romů na Moravě; Ratolest). Do příprav a realizace se zapojilo 60 dobrovolníků, z toho
50 z nich bylo Romů. Nejvýznamnější částí Týdne byla slavnostní akce na Moravském náměstí v Brně, která
přilákala kolem 900 návštěvníků jak z řad Romů, tak majority.

TÝDEN ROMSKÉ KULTURY V BŘECLAVI
OBDOBÍ REALIZACE: 3. 4. 2017–7. 4. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Jihomoravský kraj (6 000 Kč, 100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 6 000 Kč

Týden romské kultury probíhal v roce 2017 i v Břeclavi. Jeho cílem bylo podpořit pozitivní pohled na Romy
a zprostředkovat mezikulturní dialog mezi romskou komunitou a veřejností na Břeclavsku. V rámci celotýdenního programu probíhalo stužkování stromu dobrých sousedských vztahů, výtvarná dílna pro děti, vernisáž obrazů dětských klientů IQ Roma servisu a cirkusové a pěvecké vystoupení na oslavě Mezinárodního
dne Romů v Brně.

ZÁŽITKEM KE VZDĚLÁNÍ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2017–31. 12. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Jihomoravský kraj (20 000 Kč, 100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 20 000 Kč

Program PRO RODINY díky projektu realizoval pravidelné preventivní workshopy pro rodiče s dětmi.
Témata orientovaná na rozvoj rodičovských kompetencí jsme střídali s tématy, která podporují společné
a smysluplné trávení času rodičů a dětí. Dále jsme se letos zaměřili na podporu dětí, kterých se týkal povinný
předškolní rok. Podpořili jsme při zápisech do MŠ celkem 39 dětí a 20 dětí při zápisech na ZŠ. Do projektových aktivit se celkem zapojilo 34 rodičů.
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PROJEKTY S EVROPSKOU PODPOROU (EU A EHP)

AVEN AMENCA BRNO – VYŠKOV – BŘECLAV

PILOTNÍ TESTOVÁNÍ RYCHLÉHO ZABYDLENÍ RODIN S DĚTMI (RAPID
RE-HOUSING)

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2017–31. 3. 2018
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Open Society Fund

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2016–30. 3. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: Operační program Zaměstnanost (3 075 000 Kč), FRA LERI (255 366 Kč/9 458 €)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost (OPZ),
The European Union Agency for Fundamental Rights – Local Engagement for Roma Inclusion (FRA LERI)
Rapid Re-Housing vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servisu a Ostravské univerzity
a klade si za cíl ukončit bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi za pomoci asertivní sociální práce.
V roce 2017 se podařilo dokončit zabydlování všech 50 rodin do bytů v majetku statutárního města Brna
a dále těmto rodinám pomoci intenzivní podporou v podobě sociální práce.

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 1 486 312 Kč (podíl IQ Roma servisu, celkový rozpočet 69 419 468 Kč)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Evropský sociální fond – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání
Systémový projekt Magistrátu města Brna je realizován ve spolupráci se všemi MŠ na území města Brna
zřizovanými městem Brnem a jeho městskými částmi a 4 neziskovými organizacemi, které provozují neformální předškolní klub (IQRS, Apoštolská církev, DROM, romské středisko, Petrov – občanské sdružení pro
práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze). Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a inkluzivitu předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojit co největší počet dětí do předškolního vzdělávání. IQ Roma
servis v rámci tohoto projektu provozuje Předškolní klub s kapacitou 10–12 dětí a dále v roce 2017 realizoval 12 workshopů pro rodiče, zaměřených na zvyšování rodičovských kompetencí a zapojení rodičů
do vzdělávání dětí.

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

PROJEKTY S PODPOROU NADACÍ, NADAČNÍCH FONDŮ
A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ
AMARO RECORDS – RHYTHM IS A DRIVE OF OUR LIFE
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2016–30. 4. 2018
VÝŠE ROZPOČTU: 45 000 $ (1 143 000 Kč)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Bader Philanthropies Inc. (100 %)
V rámci tohoto projektu se nám v roce 2016 podařilo otevřít hudební kavárnu, která svými prostory navazuje na již dříve vzniklé nahrávací studio. V projektu pokračujeme s veřejnými akcemi a workshopy pro
mladé Romy, stejně jako pro ostatní hudebníky a zainteresovanou veřejnost. V roce 2017 se podařilo v kavárně a studiu dokončit 13 skladeb na komunitní a 15 na profesionální úrovni, 4 profesionální a 4 komunitní
videoklipy a dále zaměstnat na tréninkových pozicích 9 mladých Romů. Od začátku projektu se zúčastnilo
30 hudebních aktivit a 12 workshopů v kavárně přes 150 členů komunity a 2 000 návštěvníků.
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VÝŠE ROZPOČTU: 657 900 Kč

Projekt navazuje na projekt „Romští rodiče pro inkluzi“ a zaměřuje se na advokační aktivity a podporu budování komunity s důrazem na aktivismus romských rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání. V roce 2017
jsme se soustředili na aktivizaci rodičů prostřednictvím leadership tréninků a komunitních setkání, informování o jejich právech a povinnostech v oblasti vzdělávání dětí a přenos know-how ostravské skupiny Aven
Amenca. Součástí projektu je realizace kampaně V jedné lavici – ta byla podpořena vernisáží fotografií během benefice programu Gendalos v prosinci 2017. Výstava byla poté přesunuta do kavárny Amaro records
a dále do prostor úřadu městské části Brno-střed.

CESTA ZA ÚSPĚCHEM
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2016–30. 6. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NROS Pomozte dětem (240 000 Kč)

VÝŠE ROZPOČTU: 325 718 Kč

Aktivity projektu posilovaly úspěšnost romských studentů ze sociálně vyloučených lokalit při dosažení středoškolského vzdělání v klíčových okamžicích přechodu ze segregovaných ZŠ na SŠ a úspěšného zakončení
kritického 1. ročníku SŠ. Individuálního poradenství v oblasti výběru a nástupu na SŠ, osobnostně rozvojových aktivit či poradenství v oblasti pokrytí finančních nákladů spojených se studiem využilo 31 žáků
a studentů, 14 žáků bylo podpořeno kariérovým poradenstvím a podporou při výběru školy, 9 studentů
při průchodu střední školou. Do aktivit jsme zapojovali i rodiče a pedagogy klientů, aby bylo docíleno co
nejlepšího výsledku.

CESTA ZA VZDĚLÁNÍM
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Moneta Money Bank

VÝŠE ROZPOČTU: 45 000 Kč

Cesta za vzděláním podpořila romské studenty, kteří se snaží propracovat ke vzdělávacím a profesním úspěchům, ale různé výdaje s tím spojené si nemohou dovolit hradit z vlastních zdrojů. Díky podpoře MONETA
Money Bank jsme mohli během roku 2017 zajistit přímou finanční pomoc celkem 27 studentům středních
škol. O přidělení podpory rozhodovala Komise Gendalos, která zasedala v 10 řádných termínech.

CIGI, CIGI, CIRKUS (Brno, Břeclav)
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 12. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 68 000 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:
Magistrát města Brna (43 000 Kč, 63 %),
Nadační fond Albert (25 000 Kč, 37 %)
Od května 2017 jsme v Brně začali realizovat pravidelné lekce sociálního cirkusu pro děti od 6 do 16 let,
které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Kroužek probíhal v brněnském IQ Roma servisu první rok, a to
po vzoru naší pobočky v Břeclavi. Dohromady se aktivit spojených s cirkusem účastnilo 50 klientů. Dále
jsme dokázali utvořit jádrovou skupinku 7 klientů, kteří na kroužek chodili pravidelně a účastnili se téměř
všech vystoupení a lekcí. V rámci projektu byly také realizovány 2 workshopy pro veřejnost a 4 veřejná
vystoupení. Tématu sociálního cirkusu byl věnován i letní tábor IQ Roma servisu.
Kroužek sociálního cirkusu byl také realizován na pobočce v Břeclavi, kde během roku proběhlo 33 tréninků, do kterých se zapojilo 30 klientů, uskutečnila se 4 představení, dále se klienti měli možnost zúčastnit
dvoudenního cirkusového festivalu v Brně (Freš Manéž).

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

VÝŠE ROZPOČTU: 645 822 Kč

Pracovnice Programu pro pěstouny v roce 2017 zahájila realizaci projektu, který se soustředí na kvalitu
práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí. Projekt je
realizován v partnerství s organizací DROM, romské středisko. V červenci se rozběhl výzkum ve spolupráci
s Fakultou sociálních služeb Masarykovy univerzity mapující potřeby pěstounských rodin v sociálně znevýhodněném prostředí v Brně, který bude studijním materiálem pro pracovní skupinu.
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HRAVĚ A ZDRAVĚ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 3. 2017–31. 12. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Jistota (100 %)

MINIACTIVE
VÝŠE ROZPOČTU: 156 000 Kč

OBDOBÍ REALIZACE: 30. 9. 2016–31. 8. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 10 000 $ (253 968 Kč)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Bader Philanthropies Inc. (100 %)

Hravě a zdravě jsme řešili nízkou připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného
předškolního, resp. základního vzdělávání, a upozorňovali rodiče na nové povinnosti vyplývající ze změny
legislativy. V roce 2017 tak bylo v Předškolním klubu podpořeno 22 dětí prostřednictvím skupinových lekcí,
individuálním kontaktem s logopedkou a intenzivní přípravou na vstup do MŠ/ZŠ v podobě příměstského
tábora. Průřezovým tématem roku byla ochrana zdraví.

Díky nadaci Bader navázal IQ Roma servis spolupráci s JICC – the Jerusalem interculture Center s cílem přenést metodologii a praktické kroky – tzv. „MiniActive“, který podporuje a rozvíjí efektivní místní aktivismus,
do prostředí České republiky s cílem posílit proaktivní kroky romské komunity v Brně. Na zahraniční výjezd
z roku 2016 navazoval v roce 2017 třídenní cyklus školení, spojený s návštěvou 2 členů JICC v Brně s cílem
inspirovat a porozumět MiniActive přístupu, filosofii, cílům, přidaným hodnotám, metodologii a uvést metodu do Brna.

JSME ONLINE, NE OFFSIDE
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 11. 2016–31. 7. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: ČSOB (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 78 000 Kč

Pracovníci Nízkoprahového klubu se zaměřovali na prevenci a posilování online gramotnosti mládeže žijící
v sociálně vyloučených romských lokalitách. Realizace probíhala formou 20 workshopů, 15 z nich zaměřených na mladší děti ve věku 6–14 let a dále 5 workshopů pro mládež ve věku 15–18 let. Projektu se celkem
zúčastnilo 72 klientů. Program paralelně probíhal ve dvou skupinách – v rámci setkávání mladších dětí
(6–15 let) se projektu zúčastnilo 56 klientů, v rámci setkávání mládežnické skupiny (15–18 let) se projektu
a aktivit zúčastnilo 16 klientů.

KROK K ÚSPĚCHU
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 8. 2016–31. 7. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadační fond Albert (100 %)

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2017–31. 12. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: US Embassy (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 5 000 $ (111 610 Kč)

Projekt reagoval na situaci rostoucího antigypsismu a nebezpečně se prohlubující pasivitu a frustraci mezi
romskými komunitami v ČR. Cílem projektu byla realizace třídenního semináře na téma Community organizing (naučit se možnosti, jak navázat vztahy nejen v komunitě, jak s komunitou dále pracovat, jak nalézt
pozitivní řešení různých problémů, které komunitní práce obnáší, aj.), kterého se zúčastnilo 28 romských
leaderů a pracovníků. Tento seminář lektoroval uznávaný Prof. Dr. Leo J. Penta.

POJĎME SPOLU VEN II
VÝŠE ROZPOČTU: 37 109 Kč

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2016–31. 8. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Terezy Maxové (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 10 000 Kč

Krok k úspěchu poskytl příspěvek do Stipendijního fondu Gendalos, který podporuje mladé motivované
romské studenty ve věku 15–26 let od jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školu až po úspěšné
ukončení SŠ nebo VŠ. V rámci projektu bylo uděleno 31 podpor, z toho 81 % bylo vyhodnoceno jako úspěšných. Finanční podporu doplňovala příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Kurzy SCIO celkem využilo 9 klientů, 78 % bylo přijato na SŠ, u zbývajících 22 % nelze určit výsledek, individuálních konzultací a poradenství
související s nástupem na SŠ využilo celkem 13 dětí, všechny byly přijaty na SŠ.

Pracovnice Programu pro pěstouny prostřednictvím projektu aktivně trávila čas s pěstounskými rodinami
a jejich dětmi mimo sociálně vyloučené lokality. V roce 2017 tak s rodinami navštívila brněnské Vida centrum, Punkevní jeskyně a Macochu a brněnskou ZOO, jejíž návštěvu spojila s plavbou po přehradě a prohlídkou hradu Veveří. Celkem se výletních aktivit zúčastnilo 7 pěstounských rodin s celkem 21 dětmi.

MÁM NA TO!

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2017–30. 6. 2018
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace J&T (192 304 Kč, 61,9 %),
Ministerstvo práce a sociálních věcí (118 224 Kč, 38,1%)

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2016–30. 9. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Albatros (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 747 622 Kč

Tým Gendalos se zaměřoval na prevenci předčasného odchodu mladé romské generace z procesu vzdělávání. Realizovaný projekt intenzivně spolupracoval s 54 romskými studenty, kterým pomáhal na jejich cestě
ke vzdělání a k důstojnému uplatnění na trhu práce, ať už prostřednictvím individuálního poradenství nebo
skupinovými aktivitami (lekce čtenářské gramotnosti, návštěvy zaměstnavatelů, aj.). Do spolupráce se nám
podařilo vtáhnout 27 rodičů a 19 zaměstnanců škol. 7 studentů využilo podporu mentorů, kteří pomáhali
s přípravou do školy, s trávením volného času i řešením osobních problémů. Projekt dále přispěl částkou
50 000 Kč do Stipendijního fondu Gendalos, která byla rozdělena mezi 24 studentů.

MÁM NA TO II.
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2017–30. 9. 2018
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Albatros (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 956 320 Kč

Projekt navazuje na svého předchůdce. Opět cílí na komplexní podporu především romských studentů
základních, středních a vysokých škol při výběru vhodné školy a při průchodu studiem. Prozatím jsme od začátku října stihli spustit nový web Gendalosu, na němž pravidelně prezentujeme příběhy našich studentů
a studentek, zároveň jsme během prosince zorganizovali benefiční večírek. Výtěžek z této akce, stejně jako
část podpory od Nadace Albatros, putoval do Stipendijního fondu Gendalos.
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PODPORA PROAKTIVNÍCH ROMSKÝCH KOMUNIT

POMÁHÁME RODINÁM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
VÝŠE ROZPOČTU: 310 528 Kč

Pracovnice SAS působící v Jihomoravském kraji přispěly ke zlepšení situace romských rodin, které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Podpora rodinám byla doplněna o doučování
v rodinách a o pilotní realizaci semináře Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování pro děti, která probíhá pravidelně jednou týdně na vyškovské pobočce IQ Roma servis a která pomáhá propojit znalosti
získané v běžném životě s řešením nejen školních úloh. V roce 2017 jsme pravidelně pracovali s 20 klienty,
doučovali 30 dětí a seminář navštěvovalo v průměru 5 dětí.

POWER OF SMALL STEPS
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 2. 2017– 1. 1. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 95 000 $ (2 413 000 Kč)
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Bader Philanthropies Inc. (89,5 %), MMB/JMK (10,5 %)
Projekt cílí na budování a rozvoj romské občanské společnosti v Jihomoravském kraji. V průběhu roku vykrystalizovaly v Brně 4 proaktivní skupiny, v rámci těchto skupin řešíme témata, jako je například bydlení,
vzdělávání dětí, trávení volného času dětí či zlepšování veřejného prostoru. Ve Vyškově řeší komunita stav
veřejného prostoru v okolí bydliště, celkem pracujeme s 36 aktivními Romy a Romkami. Při komunitní práci
jsme se soustředili i na spolupráci s různými stakeholdery – proběhla setkání s brněnským zastupitelem,
tajemníkem MČ Brno-sever, s vedoucím bytového odboru ve Vyškově, sezení na odboru životního prostředí
MČ Brno-sever.
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Rozvaha a výsledovka 2017

ROMŠTÍ RODIČE PRO INKLUZI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 3. 2016–28. 2. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 597 371 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Open Society Fund Praha (100 %)
Program PRO RODINY se soustředil na zmocnění romských rodičů v oblasti vzdělávání. V projektu probíhaly dvě kampaně na podporu rovného přístupu ke vzdělávání dětí – „Dža andre lačhi škola“ a „V jedné lavici“.
V rámci projektu se podařilo podpořit pravidelné setkávání 10 romských matek, intenzivní přípravu 35 dětí
v Předškolním klubu, 38 rodičů v rozvoji rodičovských kompetencí. Dále jsme realizovali 3 happeningy, vyšlo
7 článků o kampaních a 1 video o významu kvalitního vzdělání.

SPOLEČNĚ NA FOTBAL
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017–31. 3. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace Tři brány (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 10 000 Kč

Z iniciativy člena vyškovské komunity jsme realizovali projekt se záměrem vytvořit bezpečný a vzájemně
obohacující prostor pro setkání lidí z místní komunity, a to formou celodenního fotbalového turnaje pro dospělé i děti. Kromě posílení iniciativy lidí z komunity došlo k propojení nejen romské komunity, ale také
k propojení minority s majoritou a k zapojení místních institucí. Turnaje se celkem zúčastnilo 105 návštěvníků a vzniklo celkem 8 fotbalových týmů.

SPOLEČNĚ TO PŘEKONÁME
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2016–30. 9. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Nadace J&T (187 132 Kč, %)

VÝŠE ROZPOČTU: 310 528 Kč

V rámci projektu pracovnice SAS navštěvovaly celkem 20 rodin v obcích Jihomoravského kraje dle potřeby
a řešily s rodinami jejich neuspokojivou životní situaci. Dále v projektu působili externí doučovatelé, kteří
se soustředili na doučování a plnění školních povinností s celkem 30 dětmi. Projekt doplňovala skupinová
aktivita pro rodiče s dětmi na pobočce ve Vyškově, prostřednictvím které vzájemně utužovali své rodinné
vazby.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍHO STANDARDU VYBAVENÍ BYTŮ RODIN
V PROJEKTU RAPID RE-HOUSING
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 6. 2017–31. 7. 2017
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: Výbor dobré vůle (100 %)

VÝŠE ROZPOČTU: 30 000 Kč

Pracovníci projektu Rapid Re-Housing uvítali možnost pořídit vybraným rodinám zapojeným do tohoto projektu základní vybavení, které rodiny ve spolupráci s pracovníky identifikovaly jako klíčové pro zvýšení
kvality jejich života a které nedokážou nebo nemohou uhradit z dávek hmotné nouze či jiných zdrojů prostředků. Celkem jsme 12 rodinám díky projektu nakoupili 12 postelí.

ZAMÉST SI PŘED VLASTNÍM PRAHEM
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2017– 1. 8. 2017
VÝŠE ROZPOČTU: 10 000 Kč + darované úklidové prostředky v hodnotě 3 253 Kč
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: DM drogerie markt (100 %)
Na základě potřeb břeclavské komunity jsme v roce 2017 realizovali 2 komunitní akce na podporu soužití
a vedoucí k posílení sociálních vazeb obyvatel vyloučené lokality v Břeclavi (1. 5. a 24. 6. 2017). Komunitní
akce jsme směřovali na úklid veřejných prostor, posílení sousedských vztahů a na aktivní vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času pro rodiny s dětmi. Každá komunitní akce byla zakončena společným posezením u občerstvení a zhodnocením aktivit. Zároveň v rámci jedné komunitní akce proběhl
i workshop o třídění odpadu a program jsme doplnili o zábavné aktivity pro děti.
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Příloha účetní závěrky 2017
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Název účetní jednotky:
Sídlo:

IQ Roma servis, z.s.
Vranovská 846/45, 614 00 Brno

Provozovny:

Cejl 49, 602 00 Brno
Tř.1.máje 57/39, 691 41 Břeclav
nám. Československé armády 1/2A, 682 01 Vyškov
Husovická 2, 614 00 Brno
M. Horákové 328/22, 602 00 Brno
Bratislavská 62

Právní forma:
IČO:
Datum vzniku:

zapsaný spolek
65341511
03. 11. 1997

Cílová skupina spolku:
sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby, zejména Romové
Předmět činnosti:
mapování a výzkum sociálně-vyloučených lokalit, evaluace jejich stavu a potřeb
analýza nálezů, poskytování přímých služeb, tvorba doporučení a působení na veřejné
instituce k přijetí systémových změn
koncepční a metodologická činnost
spolupráce s veřejnými institucemi a dalšími partnery při tvorbě a implementaci strategií
směřujících k soc. začleňování cílové skupiny
vytváření, poskytování, metodické vedení a koordinování sociálních a návazných služeb dle
akt. potřeb cílové skupiny, komplexních služeb vzdělanosti a poradenství pro volbu školy a
povolání včetně spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími institucemi, motivačních a
volnočasových aktivit a programů, služeb a projektů v oblasti zaměstnanosti a spolupráce se
zaměstnavateli a relevantními veřejnými institucemi, bezplatného právního poradenství a
právního servisu
provozování, metodické vedení a koordinování poradenských a nízkoprahových zařízení a
komplexních center služeb pro cílovou skupinu na místní i regionální úrovni
podpora rovných příležitostí, zastupování, doprovod a zprostředkování pomoci obětem
porušování lidských a občanských práv, zastupování ve věcech ochrany před diskriminací
publikační, prezentační a osvětová činnost
sociální podnikání
Vlastní jmění: 25 445 972,--Kč
z toho hodnota: 23 233 893,--Kč jsou získané investiční dotace / ROP
647 430,--Kč jsou získané investiční dotace / Bader
1 384 145,--Kč jsou vlastní zdroje majetku
180 504,--Kč jsou získané věcné dary
Zakladatelé zapsaného spolku: členové spolku
Celkový počet členů spolku v roce 2017 je 14, z toho 10 aktivních a 4 čestní.
Orgány spolku:
a) členská schůze
b) revizní komise
c) ředitel/ka spolku
d) zástupce/kyně ředitele/ky spolku
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Zpráva auditora
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Rozvaha za poslední tři roky
AKTIVA

Č. řádku

Stav
k 31. 12. 2015

Stav
k 31. 12. 2016

Stav
k 31. 12. 2017

A.

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

1

+24 861,00

+24 767,00

+24 363,00

A. I.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM

2

+17,00

+17,00

+16,00

A. I. 2.

Software

4

+17,00

+17,00

+16,00

A. II.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM

10

+25 772,00

+25 921,00

+25 921,00

A. II. 4.

Samostatně movité věci a soubory movitých věcí

14

+24 913,00

+25 814,00

+25 814,00

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

+107,00

+107,00

+107,00

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

+752,00

+0,00

+0,00

A. III.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM

21

+120,00

+200,00

+200,00

A. III. 2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

+120,00

+200,00

+200,00

A. IV.

OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM

29

-1 048,00

-1 371,00

-1 774,00

A. IV. 2.

Oprávky k software

31

-17,00

-17,00

-16,00

A. IV. 4.

Oprávky
majetku

nehmotnému

33

+0,00

+0,00

+0,00

A. IV. 7.

Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých
věcí

36

-924,00

-1 247,00

-1 651,00

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

-107,00

-107,00

-107,00

B.

KRATKODOBÝ MAJETEK CELKEM

41

+4 628,00

+2 261,00

+3 440,00

B. I.

ZÁSOBY CELKEM

42

+214,00

+150,00

+166,00

B. I. 1

Materiál na skladě

43

+214,00

+150,00

+166,00

B. II.

POHLEDÁVKY CELKEM

52

+570,00

+595,00

+643,00

B. II. 1.

Odběratelé

53

+0,00

+124,00

+38,00

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

+152,00

+172,00

+171,00

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

57

+211,00

+50,00

+117,00

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstanci

58

+0,00

+0,00

+0,00

B. II. 13.

Nároky na dotace a os

65

+0,00

+5,00

+0,00

B. II. 17.

Jiné pohledávky

69

+207,00

+244,00

+317,00

B. III.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

72

+3 837,00

+1 512,00

+2 608,00

B. III. 1.

Pokladna

73

+46,00

+247,00

+215,00

B. III. 2.

Ceniny

74

+5,00

+1,00

+3,00

B. III. 3.

Účty v bankách

75

+3 786,00

+1 264,00

+2 390,00

B. III. 8.

Peníze na cestě

B. IV.

JINÁ AKTIVA CELKEM

B. IV. 1.
B. IV. 2.
x

Dohadné účty aktivní

k

drobnému

dlouhodobému

+0,00

+0,00

+0,00
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+7,00

+4,00

+23,00

Náklady na příští období

81

+7,00

+4,00

+11,00

Příjmy příštích období
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AKTIVA CEKLEM
PASIVA
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(v tis. Kč)

+2,00
+10,00

85
Č. řádku

+29 489,00

+27 028,00

+27 803,00

Stav
k 31. 12. 2015

Stav
k 31. 12. 2016

Stav
k 31. 12. 2017

A.

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

86

+26 777,00

+26 262,00

+25 855,00

A. I.

JMĚNÍ CELKEM

87

+26 508,00

+26 187,00

+25 901,00

A. I. 1.

Vlastní jmění

88

+26 085,00

+25 807,00

+25 446,00

A. I. 2.

Fondy

89

+423,00

+380,00

+455,00

A. II.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM

91

+269,00

+75,00

-46,00

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

92

+269,00

+75,00

-46,00

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

B.

CIZÍ ZDROJE CELKEM

95

+2 712,00

+766,00

+1 948,00

B. II.

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

98

-11,00

-6,00

0,00

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

105

-11,00

-6,00

0,00

B. III.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

106

+1 114,00

+774,00

-220,00

B. III. 1.

Dodavatelé

107

+9,00

+28,00

+48,00

B. III. 3.

Přijaté zálohy

109

+29,00

+25,00

+24,00

B. III. 4.

Ostatní závazky

110

+141,0

+0,00

+3,00

B. III. 5.

Zaměstnanci

111

+0,00

+0,00

+0,00

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

+0,00

+0,00

+0,00

B. III. 7.

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

113

+0,00

+0,00

+0,00

B. III. 8.

Daň z příjmů

114

+0,00

+0,00

+0,00

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

115

+0,00

+0,00

-6,00

B. III. 12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

+1 381,00

+0,00

+23,00
-503,00

B. III. 13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu organů úz. samos. celků

119

-584,00

-989,00

B. III. 17.

Jiné závazky

123

+9,00

+0,00

+23,00

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

128

+129,00

+162,00

+168,00
+2 168,00

B. IV.

JINÁ PASIVA CELKEM

130

+1 609,00

+1 546,00

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

131

+21,00

+1,00

+21,00

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

132

+1 588,00

+1 525,00

+2 147,00

134

+29 489,00

+27 028,00

+27 803,00

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

Stav
k 31. 12. 2016

Stav
k 31. 12. 2017

A.

NÁKLADY

A. I.

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

1

+1 318,00

+1 508,00

+1 892

A. I. 1.

Spotřeba materiálu

2

+883,00

+1027,00

+1 247

A. I. 2.

Spotřeba energie

3

+399,00

+467,00

+608

A. I. 3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4

+36,00

+14,00

+37

A. II.

SLUŽBY CELKEM

6

+2 271,00

+2 733,00

+3 340,00

A. II. 2.

Prodané zboží

7

+0,00

+32,00

+244,00

A. II. 5.

Opravy a udržování

7

+81,00

+89,00

+36,00

A. II. 6.

Cestovné

8

+433,00

+515,00

+443,00

A. II. 7.

Náklady na reprezentaci

A. II. 8.

Ostatní služby

+3,00

+0,00

+9,00

10

A. III.
A. III. 9.

9

+1 754,00

+2 097,00

+2 608,00

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

11

+18 573,00

+17 871,00

+20 000,00

Mzdové náklady

12

+14 023,00

+13 492,00

+15 073,00

A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění

13

+4 546,00

+4 317,00

+4 872,00

A. III. 12.

Zákonné sociální náklady

15

+4,00

+62,00

+55,00

A. IV.

DANĚ A POPLATKY

17

+0,00

+0,00

+0,00

A. IV. 16.

Ostatní daně a poplatky

20

+0,00

+0,00

+0,00

A. V.

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

21

+240,00

+193,00

+327,00

A. V. 17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

22

+1,00

+29,00

+166,00

A. V. 18.

Ostatní pokuty a penále

23

+106,00

+0,00

+0,00

A. V. 20.

Úroky

25

+0,00

+0,00

+0,00

A. V. 21.

Kursové ztráty

26

-1,00

+26,00

+11,00

A. V. 23.

Manka a škody

28

+6,00

+1,00

+1,00

A. V. 24.

Jiné ostatní náklady

29

+128,00

+137,00

+118,00

+0,00

+0,00

+31,00

A. VI.

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA
REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK

30

+308,00

+322,00

+404,00

Dary

A. VI. 25.

Odpisy dlouhodobého majetku

31

+308,00

+322,00

+404,00

A. VII.

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM

37

+3,00

+8,00

+51,00

A. VII. 32.

Poskytnuté členské příspěvky

39

+3,00

+8,00

+51,00

42

+22 713,00

+22 635,00

+26 014,00

Stav
k 31. 12. 2015

Stav
k 31. 12. 2016

Stav
k 31. 12. 2017

NÁKLADY CELKEM

Č. řádku

100

Stav
k 31. 12. 2015

B

VÝNOSY

B. I.

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ
CELKEM

43

+192,00

+836,00

+1 037,00

B. I. 1.

Tržby za vlastní výrobky

44

-10,00

+0,00

+0,00

B. I. 2.

Tržby z prodeje služeb

45

+202,00

+781,0

+609

B. I. 3.

Tržby z prodeje zboží

46

+0,00

+55,00

+428

B. III.

AKTIVACE CELKEM

52

+1,00

+0,00

+0,00

B. III. 8.

Aktivace materiálu a zboží

53

+1,00

+0,00

+0,00

B. IV.

OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM

57

+340,00

+576,00

+400,00

B. IV. 9

Zúčtování fondů

+0,00

+0,00

+381,00

B. IV. 13.

Ostatní pokuty a penále

59

+0,00

+5,00

+0,00

B. IV. 15.

Úroky

61

+4,00

+0,00

+2,00

B. IV. 16.

Kursové zisky

62

+0,00

+1,00

+0,00

B. IV. 18.

Jiné ostatní výnosy

64

+336,00

+570,00

+17,00

B. VI.

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM

73

+429,00

+364,00

+419,00
+416,00

B. VI. 27.

Přijaté příspěvky (dary)

75

+426,00

+361,00

B. VI. 28.

Přijaté členské příspěvky

76

+3,00

+3,00

+3,00

B. VII.

PROVOZNÍ DOTACE CELKEM

77

+22 020,00

+20 934,00

+24 112,00

B. VII. 29.

Provozní dotace

78

+22 020,00

+20 934,00

+24 112,00

VÝNOSY CELKEM

79

+22 982,00

+22 710,00

+25 968,00

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

80

+269,00

+75,00

-46,00

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

82

+269,00

+75,00

-46,00

