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O IQ ROMA SERVISU
IQ Roma servis je nezávislá, stabilní, transparentní a profesionální organizace,
jež vznikla jako občanské sdružení již v roce 1997.

Občanskou vizí IQ Roma servisu je společnost živých a přátelských
vztahů mezi Romy a dalšími lidmi.
Svět, kde i Romové mají důstojné role a respekt jako
jednotlivci i národ.

Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje možnosti,
příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského
uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.

POSVIŤME SI NA HODNOTY:
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UVODNÍ SLOVO

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v roce 2019 pobočka v Břeclavi oslavila 10 let od svého vzniku.
Za ta léta se rozrůstal nejen tým pracovníků, ale také množství
a rozmanitost nabízených služeb a aktivit pro klienty i veřejnost. I proto jsme se Vám letos poprvé rozhodli přinést
Zprávu o činnosti, která se věnuje výsledkům práce speciálně
pobočky v Břeclavi.
Dovolte mi, abych se Vám na začátek představila. Jmenuji se
Karolína Laubová a mám tu čest být již několik let vedoucí
pobočky v Břeclavi a od roku 2019 být zástupkyní ředitele pro
Břeclavsko. Do organizace jsem však nastoupila již v roce 2010
jako terénní sociální pracovník.

Za dobu působení organizace v ORP Břeclav jsme pomohli
bezmála tisícovce lidí. Jsem přesvědčena, že jsme nemalou
měrou přispěli ke zlepšení situace jedinců, rodin, ale také
pomohli k lepším vztahům mezi romskou komunitou
a majoritou ve městě. Sami bychom to ale nezvládli. Chci
proto poděkovat nejenom samotným klientům a komunitě,
ale všem podporovatelům, donátorům, externistům,
dobrovolníkům, organizacím, partnerům za spolupráci
a jejich podporu.
Doufám, že i v dalších letech budeme moci společně pomáhat
těm, kteří to potřebují.
Mgr. Karolína Laubová
Zástupkyně ředitele pro Břeclavsko

O ORGANIZACI V BŘECLAVI

10 zaměstnanců

5 externistů

Hospodařili jsme s částkou

4 347 465 Kč

V sociálních službách
jsme s klienty pracovali
hodin

26676

V naší pobočce se v rámci sociálních
služeb a doprovodných projektů zaměřujeme na :
podporu v oblastech bydlení
zadluženost
zaměstnanost
rodičovské kompetence a rodinné vztahy
vzdělávání
spolupráci s dalšími institucemi
podporu komunitního života
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HISTORIE PŮSOBENÍ ORGANIZACE V BŘECLAVI
Počátky působení organizace IQ Roma servis v Břeclavi se váží již k roku 2008, kdy do Břeclavi pravidelně
dojížděli terénní pracovníci z Brna. Na základě poptávky po službách, jak ze strany vedení města, tak ze strany
samotných klientů, zde byla v roce 2009 otevřena samostatná pobočka. Organizace tak získává stabilní prostory
v budově, ve které sídlí i pobočka knihovny, v Břeclavi Poštorné. Jednalo se o dvě místnosti, které sloužily jako
zázemí pro terénní pracovníky. Na podzim téhož roku byl pro děti a mládež otevřen klub Přístav, který funguje
dodnes.
Vznik a provoz pobočky umožnilo schválení tříletého projektu - Centrum integračních služeb Břeclav, jehož
partnerem bylo město Břeclav a Jihomoravský kraj. Cílem projektu bylo přinést do Břeclavi komplexní balíček
služeb pro cílovou skupinu organizace (terénní sociální práce, sociální poradenství, klub, výuka PC dovedností,
lekce osobnostní výchovy atd.).
Prostory organizace byly postupem času ještě rozšířeny o místnost na doučování klientů, tedy na stávající počet
čtyř místností.
V dalších letech mimo terénní práce, která probíhala v Břeclavi, Lanžhotě, Mikulově a Hustopečích a práce s
mládeží ve formě klubu, doučování a výletů, nabízela pobočka také kurzy a přednášky pro veřejnost, v rámci
spolupráce s ÚP i kurzy PC výuky.

Příběh z minulosti:
V roce 2012 pracovníky i romskou komunitou otřásla zpráva o napadení chlapce skupinou Romů. Událost v
Břeclavi vyvolala vlnu emocí. Nejen mezi místními se zvedla vlna nevole proti tamní romské komunitě, která
vyvrcholila protestním pochodem. Pracovníci organizace uklidňovali emoce, scházeli se jak se samotnou matkou
údajně napadeného chlapce, tak s vedením města. Policie nakonec oznámila, že chlapec si útok vymyslel.
Zranění, kvůli nimž přišel o ledvinu, si způsobil sám pádem z výšky.
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SPOLUPRÁCE A ROZVÍJENÍ DALŠÍCH AKTIVIT
V roce 2012 také začala spolupráce organizace s Asistenty prevence kriminality. Spolu s pracovníky vedli
posilovací kroužek pro chlapce na ZŠ Slovácká. Úspěšná spolupráce mezi Asistenty prevence kriminality
a organizací je navázaná dodnes.
V roce 2014 se pracovníci pobočky zaměřovali především na oblast poradenství v zaměstnanosti, a to především
díky evropskému projektu Učíme se prací. Projekt pro klienty nabízel:
kurzy nácviku pracovního pohovoru,
psaní životopisu, nácvik telefonátu zaměstnavateli aj.,
příspěvky na dojíždění,
proplacení rekvalifikací,
příspěvek na mzdu pro zaměstnavatele,
Ve stejném roce pobočka začala pořádat komunitní akce a zaměřovat se na práci s komunitou. V dalších letech
pak na pořádání komunitních akcí spolupracovala i s dalšími organizacemi jako je Royal Rangers, Charita, církve aj.
Spolu s romskou komunitou začali pořádat aktivity zaměřené na zlepšení soužití v obci a v lokalitě, oživení a
stmelení komunity, zapojení do občanského a kulturního života v obci a posílení sebevědomí a identity romského
etnika.

CO NABÍZÍME
Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby osobám ohroženým
sociálním vyloučením, především romského původu. Poskytujeme služby jednotlivcům i celým rodinám, aktivně
spolupracujeme v rámci sociálně právní ochrany dětí jak s OSPOD, tak se základními školami a dalšími
organizacemi. Jsme členy mnoha pracovních skupin i Komunitního plánování sociálních služeb v Břeclavi.
Pomoc nabízíme prostřednictvím registrovaných
sociálních služeb – Terénní programy a Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Terénní
program nabízí pomoc jednotlivcům od 15 let při
hledání

a

udržení

bydlení,

poradenství

v

zadluženosti nebo pomoc v orientaci v systému
sociálního zabezpečení, poradenství při hledání
zaměstnání.

Sociálně

aktivizační

služba

pro

rodiny s dětmi nabízí pomoc rodinám v oblasti
zvyšování rodičovských kompetencí, bydlení,
zdravotní péče, vzdělávání a trávení volného času
dětí.
Mimo registrované sociální služby jsme rozšířili
své aktivity o Komunitní program, kde spolu s
místní komunitou organizujeme např. komunitní
úklidy,

fotbalový

Mezinárodního

turnaj

dne

Romů.

nebo
Od

roku

oslavy
2018

provozujeme také Dluhovou poradnu. Dluhová
poradna nabízí pomoc v komunikaci s věřiteli,
poradenství

v

zadluženosti,

zpracování

insolvenčního návrhu a vzdělávací aktivity pro
klienty i veřejnost.
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Spolupráce střediska PMS v Břeclavi a místní pobočky IQ Roma servisu Břeclav trvá téměř
deset let a lze ji hodnotit jako velmi prospěšnou, zejména pro společné klienty.
Jako nejvýznamnější je možno zmínit aktivity týkající se mladistvých a nezletilců v oblasti
společensky prospěšných prací a společného výchovného působení směrem k řádné školní
docházce. S uvedenou problematikou souvisí také účast našich pracovnic na projektu
vzdělávání v oblasti rodinných skupinových konferencí.
V neposlední řadě za velmi potřebné a prospěšné považujeme působení dluhové
poradny ať již v Břeclavi nebo v Brně, za jejichž pomoci naši klienti
řešili úspěšně svoji obtížnou finanční situaci.
Do budoucna počítáme s další společnou prací ve prospěch našich klientů.

Mgr. Jan Adamus – vedoucí střediska Probační a mediační služba

SPOLUPRÁCE A PRACOVNÍ SKUPINY
Komunitní plánování sociálních služeb v Břeclavi - 1 pracovnice je členkou pracovní skupiny Rodina, děti
a mládež, vedoucí pobočky IQRS vede pracovní skupinu Rodina, děti a mládež
Vedoucí pobočky je členem pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Řídící skupiny
Komunitního plánování sociálních služeb
Jsme členem Pracovní skupiny Projekty a Implementace v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování
Jsme členové Lokálního partnerství v rámci Koordinovaného přístupu k řešení problematiky sociálně
vyloučených lokalit
Jsme členové pracovní skupiny Prevence kriminality
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TERÉNNÍ PROGRAM

Posláním terénního programu je minimalizovat
rizika u osob, které žijí v sociálně vyloučených
komunitách nebo jsou sociálním vyloučením

ohroženy.
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. Program se
zaměřuje na podporu v oblasti bydlení, aby klienti
mohli žit spokojený a důstojný život v širší
společnosti.
V roce 2019 poskytovala organizace IQ Roma servis,
sociální službu terénní programy v obcích
Jihomoravského kraje, také v ORP Břeclav. V roce 2019
v rámci této služby byl vyhrazen úvazek 1,5 pracovníka

51

KLIENTŮ

CÍLOVÁ SKUPINA:
Terénní program mohou využívat osoby starší 15 let, zejména Romové
a Romky, kteří jsou ohroženi životem v sociálně vyloučených lokalitách.
Nabízíme podporu v podobě kontaktu v domácnosti nebo doprovodu
na instituce. V případě kapacity nabízíme naše služby také dalším
potřebným lidem v nepříznivé sociální situaci, bez ohledu na etnickou
příslušnost.

CÍLEM SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAM
je zlepšení a sociální stabilizace celkové životní situace jednotlivců i jejich
rodin.
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NAŠE PRÁCE SE ZAMĚŘUJE ZEJMÉNA NA TYTO CÍLE:
Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro aktivní nízkopříjmové klienty. Problémem
dosažení cíle je příliš vysoká kauce. Mnoho klientů se ani o změnu bydlení z důvodu nedostatku financí
nesnaží.
Příklad z praxe: V roce 2019 se spolupracovalo se 3 klienty, kteří aktivně vyhledávali komerční bydlení.
Zakázka je s klienty i nadále otevřena a pokračuje spolupráce.
Poskytovat efektivní službu prevence a včasného řešení zadluženosti na bydlení.
Příklad z praxe: V roce 2019 se pracovalo s jedním klientem, který měl dluh v městském bytě. Dluh se podařilo
uhradit a předešlo se ztrátě bydlení.
Zvýšit pracovní příležitosti a uplatnění Romů, zvyšovat základní sociálně – profesní kompetence dospělých
klientů pro nalezení zaměstnání. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti se poradenství v zaměstnanosti stalo
pouze okrajovou činností s nízkou poptávkou ze strany klientů. Součástí poradenství v zaměstnanosti bylo
především vyhledávání nabídek volných pracovních míst, nácvik telefonátu se zaměstnavatelem, nácvik
pohovoru, sestavení životopisu apod.
Příklad z praxe: V roce 2019 se pracovalo se 4 klienty na hledání zaměstnání.
Snížit předluženost a počet problémů s dluhy mezi klienty.
Příklad z praxe: V roce 2019 bylo celkem 7 klientů, kteří řešili komerční/nekomerční zadluženost. U všech
klientů se podařilo dohodnout splátkový kalendář, z toho u 4 klientů došlo k poklesu dluhu. V roce 2019 se
podával Návrh na povolení oddlužení s 5 klienty. U všech klientů bylo oddlužení povoleno.
Podpořit samostatnost a kompetence cílové skupiny tak, aby mohli plně zodpovědně řešit svou životní situaci
bez potřeby institucionální podpory.
Motivovat klienty k navázání se na místní zdroje a podpořit tak jejich schopnost samostatného fungování ve
společnosti a samostatného řešení problémů za pomoci místní samosprávy a dalších místních organizací,

11 |

PRO DOSPĚLÉ

BYDLENÍ
V roce 2019 jsme s klienty pokračovali v rozvíjení dovedností potřebných pro hledání nového bydlení –
vyhledávání aktuálních nabídek realitních kanceláří,
podpora v komunikaci s pronajímateli bytů, poradenství
v oblasti nájemních a podnájemních smluv, podpora
v hledání azylového bydlení, vyhledávání a komunikace
s ubytovnami apod.
Pracovníci v oblasti poradenství v bydlení aktivně
spolupracovali s Úřadem práce na zajištění MOP na
zaplacení kauce v obecním bydlení, což se povedlo ve
dvou případech. Pracovníci klienty informovali o všech
možnostech bydlení, které nabízí město Břeclav –
Ubytovna Na Sýpkách, Útulna.
Klientům bylo i v roce 2019 k dispozici 1x měsíčně
bezplatné právní poradenství – poradenství v oblastech
uplatňování svých práv vůči majitelům nemovitostí,
poradenství v oblastech nájemních a podnájemních
smluv.
Pracovníci organizace se aktivně účastnili pracovních
skupin a podíleli se na tvorbě dokumentu Strategický
plán sociálního začleňování v Břeclavi.

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ V OBLASTI BYDLENÍ
Terénní pracovnice dále spolu s obyvateli lokality Na
Zahradách,

Riegrova

a

Krátká

pracovala

na

vzájemném soužití a především na zvelebení společných
prostor formou úklidů lokality, úklidů vchodů a vyklízení
sklepů,

kdy

město

Břeclav

obyvatelům

bezplatně

poskytlo kontejnery. Naše pracovnice také aktivně
spolupracovala s domovníky na zlepšení celkového
soužití v uvedené lokalitě. Ve zmíněné lokalitě proběhlo
několik komunitních akcí jako Mikulášská merenda. Po
domluvě s Majetkovým odborem jsme opět nazdobili Vánoční strom, kde ozdoby na něj vyráběli sami
obyvatelé lokality. V rámci komunitní práce organizace
dostala zapůjčenou místnost pro zázemí a operační porady komunitních lídrů. Organizace v lokalitě Na
Zahradách,

Riegrova

a

Krátká

v

loňském

roce

uspořádala 2 debaty nájemníků obecních bytů
s Majetkovým odborem. Setkání se účastnili zástupci
města Břeclav. Cílem setkávání s nájemníky bylo
hromadně je informovat o opravách, změnách a plánovaném zvýšení nájemného, následovala diskuze
a připomínky ke stavu bytů.
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PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A PORADENSTVÍ V ZADLUŽENOSTI
1x měsíčně jsme dlouhodobě klientům nabízeli právní poradenství. V říjnu roku 2018 začala v Břeclavi fungovat
bezplatná Dluhová poradna pro obyvatele města Břeclav, která začala být velmi využívaná. Od jejího otevření tak
obyvatelům Břeclavi poskytuje poradenství v oblasti zadluženosti výhradně Dluhová poradna. Pro klienty z
ostatních obcí ORP Břeclav poskytujeme i nadále právní a dluhové poradenství prostřednictvím terénního
programu Pracovníci organizace i v tématech zadluženosti aktivně spolupracovali s pracovníky OSPOD a kurátory
Městského úřadu. Klienti Sociálního odboru po konzultaci s pracovníky odboru využívali služby právního
poradenství organizace.
Nejčastějšími zakázkami klientů právního poradenství bylo především poradenství v oblasti zadluženosti (exekuce,
oddlužení, nastavení splátkových kalendářů, komunikace s věřiteli) a rodinných vztahů (návrh na svěření dítěte,
návrh na rozvod manželství, výživné). Zájem byl mezi klienty o poradenství v oblasti insolvenčního řízení.

7 KLIENTŮ, ŘEŠILO
KOMERČNÍ/NEKOMERČNÍ
ZADLUŽENOST

V ROCE 2019 JSME PODALI
5 NÁVRHŮ NA ODDLUŽENÍ

U 4 KLIENTŮ DOŠLO
K POKLESU DLUHU

V roce 2019 bylo celkem 7 klientů, kteří řešili komerční/nekomerční zadluženost. U všech klientů se podařilo
dohodnout splátkový kalendář, z toho u 4 klientů došlo k poklesu dluhu. V roce 2019 se podával Návrh na povolení
oddlužení s 5 klienty. U všech klientů bylo oddlužení povoleno.
Vedoucí pobočky v roce 2019 garantovala téma Zadluženost a vedla pracovní skupinu Zadluženost a zaměstnanost
v rámci tvorby dokumentu Strategický plán sociálního začleňování v Břeclavi. Pracovních skupin a tvorby
dokumentu se také aktivně účastnili i další pracovníci organizace.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Naším posláním je podporovat rodiny

s dětmi, převážně romského původu,
které se ocitají v sociálně nepříznivé situaci nebo
jsou jí ohroženy. Pracovníci služby se přitom
zaměřují na zvyšování informovanosti,
dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů
rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý
vývoj dítěte v rodině.

77

KLIENTŮ

57

KLIENTŮ VYUŽILO
AMBULANTNÍ
FORMU

59

KLIENTŮ VYUŽILO
TERÉNNÍ SLUŽBY

CÍLOVÁ SKUPINA:
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. V případě kapacity nabízíme naši
službu také dalším rodinám potýkajícím se s nepříznivou sociální situací, bez
ohledu na etnickou příslušnost.

NABÍZÍME:
Poradenství, vzdělávání, koordinovaná spolupráce, společné výlety,
workshopy atd.
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Naše služba se zaměřuje na rodiny, kde rodičům chybí rodičovské kompetence a výchovné vzory a je mnohdy
nutná podpora při zvládání školních povinností dětí. Tyto rodiny se současně potýkají s finančními problémy a zadlužením, potřebují pomoc s bydlením a jeho získáním nebo udržením. V rodinách služba pomáhá s hledáním
zaměstnání pro rodiče a mapuje v širší rodině zdroje pomoci.

NAŠE PRÁCE SE ZAMĚŘUJE ZEJMÉNA NA TYTO CÍLE:
Podporujeme rodičovské

kompetence a rodinné vztahy, formou individuální a skupinové práce,

v domácnostech, ve spolupráci se školami i dalšími institucemi. Kromě vlastní pomoci nabízíme rodinám další
odborníky, jako jsou odborná pracoviště lékařů, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické
centrum. Rodinám nabízíme doprovod, možnost se objednat, vysvětlujeme cíl a účel pomoci, kterou tam
mohou pro své děti získat.
Poskytujeme podporu také v oblasti bydlení s cílem zajistit bezpečné a vhodné bydlení pro rodiny s dětmi.
Součástí hledání bydlení bylo především vyhledávání nabídek volných pronájmů, nácvik telefonátu
s pronajímatelem, nácvik prohlídky bytu, doprovod klientů na schůzku apod.
Příběh z praxe: V roce 2019 spolupracovalo na bydlení ve službě SAS celkem 5 klientů. Se 4 klienty se podařilo najít komerční
bydlení. Podařilo se získat MOP na kauci u 2 klientů, kdy vyplacená částka činila 25. 000 Kč. Dále se podařilo u 2 klientů
získat finanční příspěvek na kauci z nadace v celkové výši 40. 000 Kč.

Nabízíme rodinám pomoc při zadluženosti a v hospodaření domácnosti. Součástí řešení finanční situace je
poradenství v oblasti zadluženosti a hledání zaměstnání.
Podporujeme spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou školy, orgány sociálně právní ochrany dětí apod.,
s cílem řešit aktivně situaci rodiny a dětí v oblasti vzdělávání, rozvoje a bezpečí. Rodinám poskytujeme možnost
využít podporu při jednání s institucemi a úřady, včetně doprovodů pracovníků. Také poskytujeme informace
a umožňujeme kontakt s návaznými službami k řešení obtížné situace.
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ZVYŠOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
Klienti v roce 2019 řešili velmi často situace spojené
se

vzděláváním

svých

dětí,

jejich

chováním

i docházkou do škol. Rodiče si ve spolupráci s naší
službou zvyšují kompetence v oblasti komunikace se
školou, komunikace s dítětem a s tím související
přípravou do vyučování.
Pracujeme na motivaci rodiče, jeho schopnostech
podporovat dítě ve vzdělání. Pomáháme rodiči
orientovat se v povinnostech a jejich plnění, jako je
například zápis do předškolního roku v MŠ nebo
zápis do ZŠ. Motivace rodičů se zaměřuje také na
nástup dětí do SŠ. Podporujeme rodiče poskytnutím
pomoci při zlepšení prospěchu jejich dětí, pomocí s
přípravou k zápisům, pořádáním workshopů na různá
témata spojená se vzděláním.
Další oblastí, kde pracovník SAS pomáhá rodině, je
zdraví, hlavně v oblasti plnění povinností k ochraně
zdraví, jako je očkování a preventivní prohlídky.
Podporujeme v rodinách také zdravé stravování
a celkově vytváření zdravého prostředí v domácnosti.
Upozorňujeme rodiče na nevyhovující stav a doporučujeme změny, které mohou pomoci.

RODINNÉ VZTAHY
V roce 2019 jsme pomáhali rodinám i v situacích
rozchodů či rozvodů. Nabízíme klientům právní
poradenství, podporu při získávání výživného či řešení
svěření dětí do péče apod. Především se snažíme vést
rodiče k zajištění bezpečí dítěte.
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ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE RODINY
Pracovník s rodinou, nebo rodičem, mapuje příjmy i výdaje. Informuje o možnostech řešení dávek státní sociální
podpory a dávek hmotné nouze. Dlouhodobě se snažíme vést klienty k samostatnému jednání s úřadem nebo
institucí. Poradenství v oblasti zadluženosti poskytovala v roce 2019 výhradně Dluhová poradna. Pro klienty mimo
město Břeclav bylo k dispozici 1x měsíčně právní poradenství.

Příklad z praxe: V roce 2019 hledalo zaměstnání celkem 7 klientů. Zprostředkovat zaměstnání na hlavní
pracovní poměr se podařilo 5 klientům, z toho 2 klienti si udrželi zaměstnání i po zkušební době. Součástí
poradenství v zaměstnanosti bylo především vyhledávání nabídek volných pracovních míst, nácvik telefonátu
se zaměstnavatelem, nácvik pohovoru, sestavení životopisu apod.

Příběh Jany:
„Jana organizaci poprvé navštívila v únoru roku 2018, kdy
chtěla pomoct s dluhy. Společnou prací se podařilo podat
Návrh na povolení oddlužení, který byl povolen. Jana plní
podmínky oddlužení a pravidelně svůj dluh splácí. Větším
trápením než zadluženost však bylo pro Janu to, že ve své péči
nemá syna. Po jeho návratu do své péče však velmi toužila.
Proto byl spolu s ní podán Návrh na svěření syna do péče. V
tom momentu začal běh na dlouhou trať. Jana byla pod
dohledem OSPOD, docházelo u ní k šetření a řešila se její
životní situace – bydlení, zadluženost, rodinná situace. Jana
však zůstala odhodlaná a chtěla na sobě pracovat. V rámci
společné spolupráce Jany, pracovnice IQRS a pracovnice
OSPOD byly nastaveny konkrétní kroky, odpovědnosti a
systém kontroly dohodnutých kroků. Společně pracovaly na
vytvoření a udržení vyhovujících podmínek, aby Jana mohla
získat svého syna zpět do péče. I když soud několikrát návrhu
nevyhověl, Jana během spolupráce projevila velkou bojovnost
a vytrvalost. Zapracovala na výtkách, které ji dal soud a
pracovnice

OSPOD,

a

na

splnění

všech

podmínek

spolupracovala s pracovnicí organizace. Na podzim roku 2019
byl podán nový Návrh na svěření syna do péče. Jana si během
spolupráce
všechny

osvojila
nedostatky

rodičovské
napravit.

kompetence
Proto

po

a

dokázala
více

jak

roce spolupráce a hlavně práce na sobě se jí nakonec podařilo
svého syna získat do péče.“

ilustrační fotografie
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SPOLUPRÁCE S OSPOD
V rámci zlepšení situace rodiny dochází i ke spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
V roce 2019 jsme pracovali s 11 rodinami, které spolupracují s OSPOD.

11

3

4

4

RODIN, KTERÉ
SPOLUPRACUJÍ
S NÁMI A OSPOD

RODINY - NÁHRADNÍ
RODINNÁ PÉČE

RODINY S NÁMI SPOLUPRACOVALI
NA ZÁKLADĚ TROJSTRANNÉ DOHODY

PŘÍPADOVÉ
KONFERENCE

S pracovnicemi OSPOD z oddělení náhradní rodinné péče s naší organizací spolupracují 3 rodiny. Pro jasné
nastavení a uchopení spolupráce jsme začali uzavírat tzv. trojstranné dohody (klient, OSPOD a naše služba). Tato
dohoda vymezovala spolupráci a společné cíle či plán. Tímto způsobem se podařilo spolupracovat ve 4 případech.
V rámci spolupráce s OSPOD byly v roce 2019 uspořádány 4 případové konference.

PROJEKTY DOPLŇUJÍCÍ SOCIÁLNÍ
SLUŽBU SAS
V rámci Koordinované spolupráce v sociálně
vyloučených lokalitách realizujeme od července
roku 2018 projekt Komplexní práce s ohroženou
rodinou v Břeclavi. V roce 2019 bylo zapojeno 12
rodin.
Projekt poskytuje sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi intenzivněji, se širším záběrem
řešení

problémů

rodičovských

z

oblasti

kompetencí,

výchovných
bydlení,

–

získání

zaměstnání. Pomáhá rodičům také s řešením
finančních záležitostí, podporuje v komunikaci s
úřady.
Poskytována je podpora casemanagera při řešení
situací, kde je potřeba propojit všechny aktéry.
Často se tak děje v souvislosti s komunikací se
školou, OSPOD a rodinou. Rodiny mohou také
využít zapojení asistentů rodičovských kompetencí.
Asistenti se zaměřovali na smysluplné trávení
volného času dětí a také na zvládání školních
povinností a zlepšení prospěchu a docházky.
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WORKSHOPY PRO RODIČE
V rámci podpory Ministerstva práce a sociálních věcí
pořádáme každý rok workshopy pro rodiče zaměřené
na preventivní působení v oblasti výchovy a zdraví.
Workshopy byly vedeny jako diskuze a možnost
sdílení zkušeností, rodiče se tak mohli vzájemně
obohatit o své zkušenosti. Někteří rodiče se na
workshopech naučili spolupráci na úkolu s dítětem,
někteří

i

poprvé.

Rodinám

tak

setkávání

přineslo společný zážitek a odpoutání se od denních
starostí.

11. 5. u příležitosti Dne matek jsme uspořádaly pochod
pro rodiče i děti „Míle pro mámu“. Součástí bylo
společné tvoření venku v areálu Cyklosféry v Břeclavi.
Rodiče plnili společně úkol s dětmi - děti nakonec
tvořily přání pro maminky. Rodičům jsme vysvětlovali
důležitost komunikace a spolupráce, kterou si právě
vyzkoušeli. A možnost vše z toho aplikovat do školní
přípravy doma. Zapojily se matky z Domova sv. Agáty v
Břeclavi, ale také rodiče a děti z místní komunity.

6. 6. ve spolupráci s Domovem sv. Agáty proběhl
workshop na téma dovedností dětí před nástupem do
MŠ a ZŠ „Do školky, Do školy“. Děti si vyzkoušely
základní

dovednosti

a

rodičům

byly

předány

informace o vývoji dítěte, a kdy by co měly zvládnout,
na čem je potřeba zapracovat doma.

9

57

51

WORKSHOPŮ

DĚTÍ

RODIČŮ

3. 7. se konal workshop v rámci komunitní akce k začátku prázdnin. Tématem byly „Přírodní léky = Bylinky“.
Rodiče dostali informace o účincích některých známých bylinek, s dětmi si některé bylinky zasadili a vyseli.
Diskuze byla o tom, jak se používají bylinky spíše dnes v kuchyni. Někteří rodiče vzpomínali na léčení převážně
bylinkami ve svém dětství.
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BĚHEM KOMUNITNÍCH AKCÍ PROBĚHLY
WORKSHOPY:
Z oblasti zdraví a zdravého stravování: “Záhady
lidského těla“ (26. 7.)
Děti připravily zdravé občerstvení - pomazánky,
zeleninu a ovoce pro rodiče. Rodičům jsme předali
informace o složení potravin, tipy na zdravé
stravování a pravidelná jídla jak pro ně, tak pro
děti. Tento workshop jsme opakovali ještě v říjnu
mimo víkendovou akci.

„Relaxace u dětí“ - workshop pro rodiče
i děti (28. 7.)
Workshop se skládal ze dvou částí - rodiče jsme
informovali o tom, jak může působit na děti s
poruchami soustředění a učení relaxace, jaké formy
relaxace existují a jak to třeba může být u některých
dětí zabezpečeno sportem, kdy se naučí „vypnout"
mozek. V druhé části muzikoterapeutka vysvětlila
vliv některých nástrojů a jejich zvuků na mozek a jak
může muzikoterapie ovlivnit uklidnění nervového
systému dětí. Děti si terapii vyzkoušely s bubny.

„Děti a jídlo" od příkrmů do 6 let (2. 10. - 9. 10.)
Na workshopu se rodiče seznámili s tím, jaké
potraviny dávat dětem v různém věku. Zkusili si
porovnat například cenu a složení bílých jogurtů,
které

běžně

vidí,

někdy

kupují

v

nejbližším

supermarketu. Dostali také několik tipů jak zdravě
dětem vařit a přitom příliš neutratit na konkrétních
příkladech. Důležité pro spoustu z nich bylo hlavně
zavadění potravin do jídelníčku a vliv na vývoj dětí.

Společně pečeme vánočku (12. 12. a 17. 12.)

Workshop se zaměřil na povídání o zvycích,
o pletení vánočky, spolupráce rodičů a dětí to bylo hlavní náplní v předvánočním čase. Děti
se seznámily s receptem a dospělí jim pomáhali
s pletením vánočky.
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KLUB PŘÍSTAV
je aktivitou, která probíhá 1x týdně přímo na pobočce v Břeclavi. Klub je určen pro děti spolupracujících rodin od
6 do 18 let. Děti a mládež si zde mohou udělat domácí úkoly, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku prostřednictvím
nejrůznějších her, ale i výtvarných a rukodělných aktivit. Mohou si zde osvojit různé dovednosti a získat znalosti
ze speciálně pořádaných workshopů (ekologie, drogy, vzájemné vztahy aj.), ale také smysluplně trávit svůj volný
čas.

VE 2. POLOLETÍ
ŠK. ROKU 18/19
NÁVŠTĚVNOST
PRŮMĚRNĚ

4 DĚTI DENNĚ

V 1. POLOLETÍ ŠK.
ROKU 19/20 BYLA
NÁVŠTĚVNOST
PRŮMĚRNĚ

7 DĚTÍ DENNĚ

Nejčastějšími návštěvníky klubu byly děti klientů z nedalekého azylového domu. Je patrné, že tyto děti nemají
mnoho možností, kde mohou smysluplně trávit volný čas. To má za následek, že jsou roztěkané a dělá jim problém
držet se připraveného programu. Vzhledem ke konfliktnímu chování kolektivu jsme se zaměřily primárně na
aktivity spojené s rozvojem spolupráce a vzájemného respektu.

LETNÍ PLÁCKY 2019
NAVŠTĚVOVALO V
PRŮMĚRU 16 DĚTÍ
DENNĚ.
PLÁCKY
je název letní aktivity, kdy pracovníci dochází za dětmi spolupracujících rodin přímo do místa, kde bydlí. I v roce
2019 bylo pro konání plácků vybrána lokalita vnitrobloku Na Zahradách, Riegrova a Krátká, kde bydlí nejpočetnější
skupina našich klientů. V rámci této aktivity děti nejčastěji hrály míčové hry, vybarvovaly početní omalovánky,
vyplňovaly pracovní listy, skákaly přes gumu a hrály deskové hry na rozvoj jemné i hrubé motoriky. Letos jsme
také oprášili starou dobrou hru Město, jméno, kterou si s radostí zahráli i dospělí. Celkově klienti, všech věkových
kategorií, hodnotili plácky jako přínos. Ocenili, že jim věnujeme čas a připravujeme program. Málokdo má doma
takovou spoustu deskových her a výbavu omalovánek.
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VÝLETY PRO RODINY S DĚTMI
V roce 2019 jsme s klienty vyjeli na 5 výletů.
ZOO Brno s účastí 16 dětí a 3 dospělých klientů
Při návštěvě ZOO měly děti za úkol vybrat jedno zvíře,
které se jim nejvíce líbí, a zjistit čím se stravuje, kde je
jeho přirozený domov a další zajímavosti. Tyto
informace jsme si sdělili při závěrečné reflexi. Také
jsme se s kolegyní ptaly, jaká další zvířata stihly objevit
a zda o nich něco vědí.
Výstava největší záhady světa, které se zúčastnilo
8 dětí.
Na tuto výstavu byla vytvořena pouze FB událost.
Pracovnice upřesňovala dětem, na které části planety
se konkrétní exponát nachází, děti se zapojovaly se
svými znalostmi zeměpisu, četly mladším dětem
popisky. Výstavu si velmi chválily, protože byla
interaktivní.
Výprava do lesa, kterou podstoupilo
8 dětí a 1 dospělý klient.
Tematický workshop byl zaměřen na zdravotní a
ekologický přínos lesů. Povídali jsme si zajímavá fakta
o lesích a o tom, jak ovlivňují naše zdraví a klima. Z
bláta a přírodních materiálů jsme vytvářeli duchy
stromů. Vytvořili jsme společnou mandalu z větviček a
listí, zahráli jsme si hru na spolupráci a někteří si
vyzkoušeli chůzi bosky.
Výlet za zvířátky do nedalekého ZOO koutku
u Berty.
Tento výlet si celkem užilo 14 dětí a 5 dospělých.Děti
se seznámily se všemi obyvateli ZOO koutku, učily se
rozpoznávat ptačí vejce. Povídali jsme si o rozdílu
kravského mléka z velkochovů a farmy. Při této
příležitosti jsme si také mohli vyzkoušet, jak se kráva
dojí a ochutnávali jsme čerstvě nadojené mléko, které
bylo ještě teplé. Děti se pustily do házení sena
a nabídly se, že uklidí.
Městské muzeum a galerie Břeclav, při příležitosti
výstavy 100 let s vlaky a vláčky.
Tuto výstavu shlédlo 9 dětí a 3 dospělí. Prohlédli jsme
si historické uniformy, staré modely vlaků a jiné
pomůcky zaměstnanců drah. Nejvíce se dětem líbil
elektrický

model

zmenšeniny vlaků.
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DOUČOVÁNÍ
VE 2. POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
2018/2019 SE
DOUČOVALO

DOUČOVALO
CELKEM

20

(Z TOHO ŽÁDNÝ
PRAKTIKANT ČI
DOBROVOLNÍK)

5

KLIENTŮ

DOUČOVATELŮ,
1 klient se v rámci doučování připravoval na
přijímací zkoušky na střední školu a byl přijat
na obchodní akademii. V tuto chvíli má za sebou

Opravné zkoušky
10%

první pololetí a
Zlepšilo si známku
30%

doučuje se z matematiky a

anglického jazyka.

PRŮBĚH ROKU

6 klientů z 18 si zlepšilo známky z hlavních

Udrželo si známku
25%

předmětů. 7 z nich se zhoršilo a zbytek si
známky udržel.
2 klienti se během prázdnin připravovali na
opravné zkoušky. Jeden úspěšně, druhá slečna
Zhoršilo si známku
35%

bohužel do dalšího ročníku nepodstoupila, a na
základě

doporučení

ze

školy

PPP

i

SPC

přestoupila na speciální základní školu.
V 1. POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
2019/2020
MĚLO ZAKÁZKU NA
DOUČOVÁNÍ

21
KLIENTŮ

DOUČOVALO
CELKEM

13
LIDÍ

Z TOHO 4
PRAKTIKANTI
Z MASARYKOVY
UNIVERZITY A 2
DOBROVOLNÍCI.

Nejčastější propad známek u klientů sledujeme v Anglickém jazyce. Naopak nejvíce se klientům daří zlepšit
známky v Matematice. Nejlépe se studentům daří udržet prospěch v Českém jazyce.
Průměrná známka všech našich klientů je 3,1. Do tohoto průměru jsou počítáni všichni doučovaní klienti
a jejich prospěch z předmětu Matematika, Český jazyk a Angličtina.
Z praxe: Třikrát přijat
S Alexem a jeho rodinou organizace pracuje již několik let. Začátkem ledna 2019 se na nás obrátil s žádostí o
pomoc s přípravou na talentové zkoušky na střední školu. Kolegyně mu poskytla své odborné znalosti. Během
pouhých šesti dnů mu pracovnice organizace pomohla upravit techniku a získat více sebevědomí u zkoušek, ze
kterých byl značně nervózní.
V tentýž den, kdy proběhly zkoušky, byl Alex informován o svém přijetí. Rodina i všichni pracovníci břeclavské
pobočky IQRS na něj byli patřičně hrdí. Alex však uvažoval pragmaticky a rozhodl se, že si chce podat přihlášky i
na jiné střední školy.
Na pravidelných schůzkách s pracovnicí probíral různé možnosti a náplň učiva na konkrétních školách. Na
konec se spolu s rodinou, za podpory pracovnice, rozhodl podat přihlášku na Obchodní akademii a Střední školu
manažerskou. Intenzivně se doučoval na přijímací zkoušky a na obě školy byl přijat. Zhodnotil si pro a proti
všech tří škol. Zvítězila ta, která mu po studiu umožní široké uplatnění a není soukromá. V září tedy nastoupil
na Obchodní akademii Břeclav, kde studuje ekonomiku.
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C

ílem projektu je poskytnout v průběhu 3 let
odbornou pomoc pro zmírnění či vyřešení tíživé
životní situace v situaci zadlužení/předlužení min. 250
osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým
sociálním vyloučením skrze zřízení a zajištění provozu
bezplatné dluhové poradny ve městě Břeclavi. Projekt
zahrnuje také osvětové a preventivní aktivity
směřující ke zlepšení informovanosti a finanční
gramotnosti u cílové skupiny.

81

KLIENTŮ

18

KLIENTŮ VYUŽILO
TERÉNNÍ FORMU

V roce 2019 jsme v rámci řešení individuálních
zakázek pracovali s 81 klienty, se kterými proběhlo 1909 intervencí a 358 kontaktů. Terénní
poskytování služby doposud využilo celkem 18 osob.
Především se jednalo o podporu při zjišťování
rozsahu a výše zadlužení, dále o doprovody na
jednání u soudu a v neposlední řadě při jednání
s úřady, pojišťovnami a bankami.
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Dluhová poradna nabízí komplexní poradenský a preventivní program směřující ke snížení míry zadluženosti
ohrožených osob v Břeclavi. Nabízí pomoc v několika oblastech:

i

Poskytování dluhového poradenství
Dluhová poradna je pro veřejnost otevřena v časech Po + St 9:00 -12:00 a 13:00 -17:30, Út + Čt 9:00 -12:00.
Služby mohou být poskytovány i terénně v domácnostech klientů, či jako doprovody na jiné organizace.

NEJČASTĚJI ŘEŠENÝMI PROBLEMATIKAMI BYLY:
Inventarizace dluhů

analýza oprávněnosti
jednotlivých exekucí

návrh na vyškrtnutí věcí
ze soupisu exekuce

vylučovací žaloby

vyhodnocení, zda klient
splňuje požadavky pro
insolvenční řízení

V rámci poskytovaných služeb mohli klienti v poradně využít PC s přístupem na internet a tiskárnou. To umožnilo
klientům hledání kontaktů na věřitele a exekutory, vyhledávání zaměstnání či dalších relevantních informací pro
minimalizaci či dokonce zbavení se dluhů.

14

SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ

250

KONTAKTŮ S VĚŘITELI A EXEKUTORY

ZPRACOVÁVÁNÍ SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTŮ S VĚŘITELI
V roce 2019 bylo zpracováno a dohodnuto 14 splátkových kalendářů. Snížený zájem o tuto službu ze strany
klientů je primárně způsoben tím, že preferují komplexní řešení své situace oddlužením. To je pro nás i pro klienty
vhodnější varianta. Dále bylo v minulém roce uskutečněno přes 250 kontaktů s věřiteli, exekutory a institucemi,
a to především při zjišťování výše dluhů.
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ZASTAVOVÁNÍ NEOPRÁVNĚNÝCH EXEKUCÍ
V roce 2019 bylo zpracováno a podáno 12 návrhů na zastavení neoprávněných exekucí. Ve většině případů byly
exekuce zastaveny, u zbylé části není výsledek dosud znám. Klientům jsme tímto doposud ušetřili 85.153 Kč na
jistinách (bez příslušenství).

Díky vaší poradně, zejména odbornému náhledu pana Tlustáka a lidskému přístupu
paní Lantošové, jsem již vyřešila všechny své dluhy a závazky. Tím se mi velmi ulevilo
a nemusím se bát o další ztrátu bydlení. Moc Vám děkuji za pomoc a spolupráci,
velmi si toho vážím.
Klientka Dluhové poradny
REALIZACE PROGRAMU NA PODPORU ROZVOJE FINANČNÍ A DLUHOVÉ GRAMOTNOSTI
A PREVENCE ZADLUŽENÍ
Prostřednictvím vzdělávacích kurzů pro klienty a osvětových přednášek/besed pro veřejnost máme za cíl nárůst
informovanosti a zlepšení orientace cílové skupiny – ohrožených osob na území města Břeclavi - ve finanční a
dluhové problematice, znalostech o možnostech řešení jejich zadlužení a také ve zvýšení motivace klientů k jejímu
řešení.
V roce 2019 Dluhová poradna uspořádala jeden kurz finanční gramotnosti určený pro své klienty. Kurzu se
zúčastnily 4 osoby, které jej úspěšně absolvovaly. Dále bylo Dluhovou poradnou realizováno 9 osvětových
přednášek/besed pro veřejnost s celkovou účastí 65 osob. Dobrá spolupráce byla navázána s Městskou knihovnou
v Břeclavi, se Spolkem neslyšících v Břeclavi, organizací PRAH jižní Morava a Probační a mediační službou.

PŘEDNÁŠKY/BESEDY SE KONALY NA NÁSLEDUJÍCÍ
TÉMATA:
Vezmi život do vlastních rukou aneb i zaměstnanec
potřebuje znát daně, Klubík Břeclav 19. 2. 2019
Dluhy jako nemoc naší doby, Městská knihovna Břeclav
1. 4. 2019
Dluhy a finance - pro pracovníky Domova sv. Agáty
Dluhová problematika - pro klienty Domova sv. Agáty
6. 6. 2019
Dluhy jako nemoc naší doby - pro Spolek neslyšících
12. 6. 2019
Novelizované znění insolvenčního zákona, Městská
knihovna Břeclav 14. 8. 2019
Oddlužení po novele - pro Spolek neslyšících 9. 10. 2019
Oddlužení po novele - pro Probační a mediační službu a
PRAH jižní Morava 17. 10. 2019
Daně, jak na ně - praktické rady pro zaměstnance,
Městská knihovna Břeclav 27. 11. 2019
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ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ INSOLVENČNÍCH NÁVRHŮ
IQ Roma servis, je akreditovanou právnickou osobou pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Je tak subjektem
oprávněným zpracovávat a podávat insolvenční návrhy spolu s návrhem na povolení oddlužení. V roce 2019
bylo zpracováno a podáno 8 insolvenčních návrhů spolu s návrhem na povolení oddlužení pro 10 klientů (2x
manželský pár) a všem bylo oddlužení povoleno. Ke konci roku 2019 pokračovala spolupráce na přípravě
insolvenčních návrhů spolu s návrhem na povolení oddlužení s dalšími 14 klienty, kteří splňují podmínky
stanovené pro tento účel platnými zákony České republiky.
S klienty, kterým již bylo oddlužení povoleno, spolupráce ve většině případů pokračuje,
a to zejména ve formě:
asistence při komunikaci s insolvenčním správcem a soudem,
monitoringu insolvenčního rejstříku,
zpracování dotazníků pro insolvenčního správce,
dále ve formě poskytnutí doprovodu na jednání s insolvenčním správcem a přezkumné jednání,
resp. pomoci při plnění povinností dlužníka v oddlužení obecně.
Příklad z praxe:
Paní, říkejme jí Eva, se o Dluhové poradně dozvěděla díky přednášce, kterou pořádal IQ Roma servis – Dluhová
poradna (DP) pro Spolek neslyšících v Břeclavi. Její životní situace, již tak ztížená schopností se dorozumívat
pouze znakovou řečí a pohybovým handicapem, se dále horšila díky skutečnosti, že její jediný příjem –
starobní důchod - nepostačoval k úhradám vícečetných exekucí, které proti ní byly vedeny. Za těchto okolností
paní Eva navštívila DP s tím, že chce svou situaci řešit oddlužením. Po analýze situace paní Evy (výše příjmu,
bytová situace, majetek) jí byly navrženy následující kroky:
prověření stavu vůči ní probíhajících exekucí a výše vymáhaných částek, prověření možnosti dosažení dohody s
jednotlivými exekučními úřady na splátkových kalendářích (snížení výše srážek), prověření možnosti prodeje
nemovitostí (pozemků) v klientčině vlastnictví za účelem úhrady vymáhaných dlužných částek, pokud částka,
kterou by bylo možno získat postupem dle bodu 3., nebude postačovat, a to ani v kombinaci s postupem
dle bodu 2., bude zváženo zpracování a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení
oddlužení. Na základě provedeného monitoringu dluhů klientky a prověření stavu proti ní vedených exekucí byl
zvolen postup spočívající v prodeji jejích nemovitostí mimo dražbu s tím, že pracovník DP dojednal souhlas
všech věřitelů exekučně vymáhaných pohledávek, který je v daném případě nutný. Evě byla následně poskytnuta
asistence při jednání s potenciálními kupci, při dohodě o obsahu kupní smlouvy, při komunikaci s věřiteli a
exekutorským úřadem, a konečně i v řízení o zápisu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ve
výsledku tak klientka uhradila všechny své dluhy, byly jí sníženy náklady exekuce (přinejmenším o náklady
spojené s realizací dražby), a dokonce finanční prostředky získala, neboť dohodnutý kupec zaplatil za její
nemovitosti cenu tržní, která, oproti ceně dosažitelné v případě dražby nucené, byla více než postačující. Řešení
případu klientky by zcela jistě nebylo možné bez vícestranné spolupráce. Velmi důležitou se pak ukázala pečlivá
analýza situace paní Evy, jejímž výsledkem byla volba plně individualizovaného postupu, který sice neodpovídal
jejímu počátečnímu přání, avšak dopadem překonal původní očekávání.
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P

osílení sebevědomí a identity romského etnika.
Zlepšení soužití v obci a v lokalitě.
Oživení a stmelení komunity.

60

NÁVŠTĚVNÍKŮ TÝDNE
ROMSKÉ KULTURY

2.

ROČNÍK FOTBALOVÉHO
TURNAJE

TANEČNÍ SOUBOR
AMARO ČHAJE

Naše aktivity a činnost směrovaly především k oživení
a stmelení komunity, zlepšení vzájemného sousedského
soužití a zapojení do občanského a kulturního života
v obci. V rámci komunitní práce jsme i v roce 2019
pokračovali v práci s komunitou především v lokalitě
vnitrobloku Na zahradách, Riegrova a Krátká.
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ZLEPŠENÍ SOUŽITÍ V OBCI A V LOKALITĚ
Stejně jako v předchozích letech jsme plánovali komunitní úklidy s majetkovým odborem města a domovníky, kteří
dohlíží na bezproblémový chod v bytech a komunikaci s nájemníky. Úklidy jsme zaměřili na úpravu prostoru
vnitřního dvora, ale také vyklizení sklepních prostor. Tradičně jsme se zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme
Česko“.

OŽIVENÍ A STMELENÍ KOMUNITY
Po celý rok 2019 probíhala pravidelná komunitní setkání. K pravidelným schůzkám komunita využívala prostor
Centra pro rodinu, který sloužil i jako zázemí pro taneční soubor Amare čhaja.
Na základě domluvy s městem Břeclav nám bylo umožněno využívání prostor bývalé prádelny v jednom z
bytových domů. Od června 2019 zde probíhaly schůzky jádrové skupiny. Setkání byla zaměřena na koordinaci
úklidů, diskuse k aktuálním tématům (např. workshopy na téma zdraví, zvyšování nájmů, bezpečnost nebo stále
chybějící herní prvky pro děti v lokalitě, aj.). Pro podporu komunity a její soudržnost jsme zrealizovali víkendový
vzdělávací výjezd, dvě vrstevnická setkání studentů a vzdělávací výjezd dětí a mládeže do Muzea romské kultury.

Komunitní úklid
„Bavíme se úklidem“ byl název komunitní úklidu a tentokrát jsme se opravdu bavili. Ačkoliv měl úklid oficiálně
začít v 16:30, děti z lokality mě neúnavně prosily, abychom začali dříve, už od dvou hodin odpoledne. Nakonec
jsme po 16:00 hodině vynesli za pomoci dětí i dospělých, společně s domovníky nářadí a úklidové pomůcky do
dvora. Já jsem všem zúčastněným, kterých se nakonec sešlo 38, řekla, jak bude úklid probíhat a že se ho mohou
zúčastnit jenom děti s rodiči nebo s někým dospělým, což věděli předem už z letáku. Všichni ovšem
byli připraveni a dokonce se zapojily i nové tváře z řad nájemníků.
Nejprve jsme společně uklidili celý dvůr, což byla jedna z podmínek splnění úkolu, a pak děti vyplňovaly malý
test z dopravní výchovy, který všichni s pomocí rodičů zvládly.
Na závěr pak děti měly namalovat obrázek na téma „můj ideální domov" pastelkami na kartičky, kde se jim
odškrtávaly splněné úkoly nebo křídami na zem. Všem se to moc líbilo. Děti měly velkou radost z dárků, které
poskytla Městská policie - reflexní pásky, samolepky, píšťalky, pastelky, bločky, apod. A na závěr jsme si opekli
špekáčky, na kterých si všichni pochutnali.“
Pracovnice pobočky
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V pátek 6. září proběhl v lokalitě Na zahradách, Riegrova a Krátká další z plánovaných úklidů dvora, kterému
předcházelo setkání s paní Kamilou Mokrou z majetkového odboru města Břeclav. Ta přítomné nájemníky z
bytových domů, které jsou ve správě města, informovala mimo jiné i o plánovaném zdražování nájmů od ledna
roku 2020. Současně odpovídala na různé dotazy účastníků setkání. Úklidu a setkání s paní Mokrou se zúčastnilo
celkem 20 osob. Děti, které byly velmi aktivní, pak na konci úklidu dostaly za odměnu, že umí přiložit ruku k dílu,
meloun a bonbónky. Krom úklidu dvora se nájemníci, po dohodě s majetkovým odborem, který nechal přistavit
kontejner, mohli zbavit i nepotřebného nábytku ze sklepů a domácností.
Vánoční úklid s rozdáváním dárků
Ve středu 18. 12. 2019 jsme se naposledy s lidmi z komunity sešli k vánočnímu úklidu lokality. Děti vysbíraly
s pomocí rodičů nalétané i odhozené odpadky a měly opravdovou radost, že mohou přiložit ruku k dílu. Za
odměnu si pak mohly mezi prvními odnést dárek z projektu Krabice od bot, který jsme dostali z
Rodinného centra Kašpárkov v Rosicích u Brna.

DALŠÍ KOMUNITNÍ AKCE
Hurá prázdniny
Ve středu 3. 7. se nás na Cyklosféře sešlo více než
padesát a užívali jsme si začátek prázdnin. Tančilo
se, povídalo, učili jsme se poznávat i sázet bylinky,
malovalo jsme na papír i obličej. Ještě jsme si
pochutnali na buřtech, které nám v tom vedru
pečlivě a s láskou grilovali naši bezva pomocníci z
komunity Jenda a Láďa. A pak už hurá prázdniny!!!

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
Od pátku 26. 7. do nedělního poledne 28. 7. jsme
strávili společně v autokempu Apollo.
Na letošní víkendovce pro rodiny s dětmi, která nesla
název „Džas anglal", se nás sešlo 30. I když nás hned
na začátku zradila technika a počasí s námi také
pěkně laškovalo, věříme, že každý si v programu
našel alespoň něco, co se mu líbilo.
Děti samy připravily pro všechny zdravou svačinku.
Trochu jsme se vzdělávali, poznávali, koupali jsme se
v Apollu, grilovali a také cestovali do Lednice na
výstavu „Tajemství diamantu".

Hola hola škola volá – komunitní akce k ukončení
prázdnin 21. 8.
Před koncem prázdnin jsme se společně s dětmi a
jejich rodiči rozhodli alespoň trochu na nadcházející
školní rok 2019/2020 připravit. A tak jsme zorganizovali další komunitní akci „Hola hola, škola volá“,
která proběhla v nádherných prostorách dvora
břeclavské Duhovky. Na akci dorazilo 43 lidí z
komunity i mimo ni a všichni si užívali pohodovou
atmosféru. Rodiče i děti se dozvěděly praktické info-
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rmace o vzdělávání, doučování ale i o možnosti
využití stipendijních programů např. na kroužky. Děti
se zapojovaly aktivně do připravených dílniček a pak
si mohly samy opéct na ohni špekáčky. Kulturní
zážitek nám zprostředkovala děvčata z tanečního
kroužku Amare čhaja a třešničkou na dortu byla
výborná bábovka z kuchyně našich dvou maminek z
komunity a malé dárky v podobě školních pomůcek.
Vzdělávací výjezd do Muzea romské kultury 6. 10.
Vyrazili jsme s 15 lidmi z komunity do Muzea romské
kultury v Brně.
Shlédli jsme nejen stálou expozici o historii Romů, ale
také výstavu o romských muzikantech - Lavutara,
která nadchla především mladé účastníky výjezdu.

ZAPOJENÍ DO OBČANSKÉHO A KULTURNÍHO
ŽIVOTA V OBCI
Ve spolupráci s komunitou proběhly akce pro
veřejnost jako oslava Mezinárodního dne Romů
v rámci Týdne romské kultury, 2. ročník fotbalového
turnaje Jekhetaniben či oslava Dne matek. Jednotlivci z komunity se zapojili do pochodu „Míle pro mámu“. Aktivně
se zapojili na Bleších trzích pořádaných městem Břeclav či do projektu Krabice od bot. Taneční soubor představil
svou činnost a vystoupil na Veletrhu sociálních služeb, v Domově pro seniory či na setkání Spolku neslyšících.

Oslavy Mezinárodního dne Romů
Oslavy Mezinárodního dne Romů jsme v Břeclavi zahájili o víkendu 31. 3. v prostorách kavárny Apoštolské církve.
Návštěvníci, kterých přišlo přibližně 60, měli možnost zhlédnout výstavu fotografií „A tak šel čas.“. Bylo to vlastně
takové krátké ohlédnutí v čase a ukázka zlomku výsledků práce s místní romskou komunitou ve fotografiích.
Oslava Mezinárodního dne Romů je ale především připomenutím historie a původu Romů, tradic, jazyka a bohaté
kultury. Součástí oslavy bylo vystoupení brněnského souboru Gypsi Čerchena (romské hvězdy) a pěvecké
vystoupení místního břeclavského souboru Amaro hangos (náš hlas), v současné době tanečního souboru
Amare čhaja. Nechyběla ani ochutnávka z tradiční romské kuchyně, které se ujaly romské ženy z komunity.
Připravily pro hosty a návštěvníky akce halušky, holubky, ale také něco sladkého na zub. Účastníci oslav pak mohli
losem vybrat nejhezčí obrázky, které se nám sešly v rámci soutěže pro místní základní školy. Téma výtvarné
soutěže bylo: „Můj romský kamarád, můj romský soused“. Oslavy Mezinárodního dne Romů poté pokračovaly 4. 4.
v kině Koruna, kde jsme v kavárně oficiálně vyhlásili výsledky výtvarné soutěže, do které se zapojili žáci ze dvou
břeclavských škol - Slovácká a Herbenova. I když jsme v to ani nedoufali, sešlo se nám nakonec 21 obrázků. Autoři
tří výherních obrázků si pak odnesli věcnou cenu, kytici a diplom z rukou místostarosty Jakuba Matušky.
Po vyhlášení výsledků soutěže jsme přešli do sálu, kde proběhla projekce romského sitcomu Miri fajta - moje
rodina. Robin Stria, režisér a producent sitcomu v jedné osobě, návštěvníky a především pak mladé Romy vyzval,
aby se nebáli jít za svými sny, které se dají splnit. Role moderátorů akce v kině se zhostili členové komunity, kteří v
závěru poděkovali kinu Koruna za pronájem prostor, Střední vinařské škole ve Valticích za krásné kytice, které
nám ve výuce vyrobili žáci školy, a Mikrotradingu s.r.o. za poskytnutí věcných darů pro výherce výtvarné soutěže.
Na akci se opět sešlo přibližně 60 osob.
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Dne 8. 4., na který připadá Mezinárodní den Romů, jsme společně s 15 dětmi a dospělými z komunity, již tradičně
ostužkovali Strom dobrých sousedských vztahů na Valtické. Strom jsme ozdobili vlaječkami, které jsme týden
předtím vyráběli ze stuh (modrá, zelená, červená), jež symbolizují romskou vlajku. Byla to dobrá příležitost pro
děti z komunity i mimo komunitu přiblížit jim a vysvětlit, proč právě tyto barvy stuh, co symbolizuje romská vlajka,
od kdy se Mezinárodní den Romů slaví a co je smyslem těchto oslav, k nimž se již po několik let v Břeclavi
připojujeme. Pátek 12. 4. připadl na slavnostní ukončení Týdne romské kultury v rámci oslav Mezinárodního dne
Romů v Kabinetu múz v Brně, kde jsme nechyběli a zúčastnili jsme se s 9 lidmi z komunity křtu knihy AMENDAR o
romských osobnostech.
Míle pro mámu
V sobotu 11. 5., den před svátkem všech matek, proběhl symbolický pochod „Míle pro mámu“. I přes počáteční
májový deštík se nás k symbolickému pochodu nakonec sešlo 40. Pochodem jsme tak mohli poděkovat maminkám
za jejich péči a lásku. Pochod jsme odstartovali ze dvou míst - od Domova sv. Agáty pro matky a otce s dětmi v
Poštorné a z ulice Riegrova, odkud jsme pak postupovali směrem ke Klubíku a následně k Cyklosféře, kde byl cíl
našeho pochodu. Tam jsme se také všichni vyfotili a užili si společné předem připravený program.

Přátelský fotbalový turnaj
V sobotu 20. 7. se na hřišti Areálu Olympie ve Staré Břeclavi, na tzv. Pastvisku, konal II. přátelský fotbalový turnaj,
na kterém se sešlo na 150 účastníků. Nápad vzešel od samotné romské komunity a celý turnaj byl založen
převážně na práci dobrovolníků. Na začátku turnaje přišel hráče podpořit místostarosta města Břeclavi, Jakub
Matuška, zastupitelka a zástupkyně ředitele IQ Roma servisu v Břeclavi, Karolína Laubová a 1. místopředseda MSK
Břeclav, Alexandr Hrabal. Cílem turnaje nebyl profesionální výkon, ale jak už sám název „Jekhetaniben“ napovídá,
jednota, být spolu, společně něco zažít. Síly mezi sebou změřili hráči z Břeclavi, Brna a z USA. Vítězem turnaje se
stali hráči z fotbalového týmu Červená Břeclav, kteří si kromě poháru odnesli i upomínkové předměty od VZP,
jako jednoho z podporovatelů této komunitní akce. Pro děti byl připraven dětský program a zdravá svačinka od
firmy Racio, která také celou akci podpořila.

32 |

KOMUNITNÍ PRÁCE

TANEČNÍ SOUBOR AMARE ČHAJA
V sobotu 16. 11. si tanečnice ze souboru Amare čhaja spolu s tanečníkem Pavlem užily svůj první úspěch v
talentové soutěži, která se konala v Chomutově a kterou pořádala nezisková organizace Světlo Kadaň. Ve dvou
kategoriích se tu utkali soutěžící z různých měst napříč celou republikou z nízkoprahů a dětských domovů. V čele
poroty zasedli mimo jiné i zpěvák Jan Hanig nebo David Kraus. Ze 48 přihlášených účastníků soutěže do
finálového kola postoupil i náš taneční soubor, který bude moci svoje nadšení pro tanec zúročit s dalšími
soutěžícími na jaře roku 2020.
Vánoční vystoupení v Domově pro seniory a pro Spolek neslyšících
Děti a mládež z tanečního kroužku Amare čhaja už tradičně vystoupili dne 10. 12. pro klienty Domova seniorů v
Břeclavi, aby jim zpříjemnili vánoční čas. Přijali také pozvání na vánoční besídku pro Spolek neslyšících, která se
konala v sobotu 14. 12. v Domě školství. Jejich vystoupení sklidilo velký úspěch. Zpívalo se a tančilo i s dětmi, které
za tanečníky přišly až na pódium, aby o nic z vystoupení nepřišly.
Po vystoupení si tanečníci odnesli malé odměny, které vyrobili klienti Spolku neslyšících, a pozvání k další
spolupráci.

S organizací IQ Roma servis velmi dobře spolupracuji již několik let.
Jsou aktivními členy Komunitního plánování a partnery města v rozvoji
sociálních služeb a sociálního začleňování. Každý rok nás obohatí svým pestrým
programem na „Dni sociálních služeb“ a určitě mají pro Břeclav velký přínos.
Tuto službu budeme podporovat i do budoucna.
Koordinátor KPSS Břeclav
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Děkujeme všem spolupracujícím

organizacím i jednotlivcům, kteří přispěli
k tomu, že naše práce má výsledky
a přináší pozitivní změnu.

V roce 2019 jsme hospodařili
s částkou

Realizovali jsme

4 347 465 Kč

Provoz
19%

17

projektů

Kancelářské potřeby
0.8%

Mzdy
79.9%
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PROJEKTY A FINANCOVÁNÍ

Děkujeme, že nás podporujete

SEZNAM PROJEKTŮ ZA BŘECLAV 2019
PROJEKTY S PODPOROU STÁTNÍHO ROZPOČTU A SAMOSPRÁV
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR JEKHETANIBEN
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 30. 9. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 5 700 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (12,28 %), MĚSTO BŘECLAV (87,72 %)
Sportovně laděný projekt umožnil realizaci druhého ročníku přátelského fotbalového turnaje o pohár Jekhetaniben,
který proběhl v sobotu 20. července 2019 na hřišti Areálu Olympie ve Staré Břeclavi, na tzv. Pastvisku.
Fotbalového turnaje se zúčastnilo přes 200 osob a do hry se zapojily 4 fotbalové týmy. Síly mezi sebou změřili
hráči z Břeclavi, Brna a USA. Vítězem turnaje se stali hráči z fotbalového týmu Červená Břeclav, kteří si kromě
poháru odnesli i upomínkové předměty. Pro děti byl připraven dětský program a zdravá svačinka.

Projekty realizující aktivity nejen v Břeclavi
O KROK DÁL
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 1 293 692 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (68,99 %), JIHOMORAVSKÝ KRAJ (31,01%)
Cílem projektu v rámci 3 vybraných lokalit (Brno, Břeclav, Vyškov) bylo zplnomocnění Romů a Romek k iniciativám
podporujícím zlepšení sousedských vztahů a životních podmínek v kontextu vzdělávání a bydlení prostřednictvím
fungování 3 jádrových skupin, které se ve svých lokalitách aktivně podílely na realizaci pravidelných i
jednorázových komunitních aktivit a motivovali další členy cílové skupiny k jejich zapojování. V součtu proběhlo
více než 80 setkání jádrových skupin a 27 komunitních akcí jako jsou komunitní sportovní turnaje a sousedské
akce, úklidy, víkendové vzdělávací výjezdy studentů a rodin, vzdělávací workshopy a stáže pro studenty.

PRO DOSPĚLÉ – TERÉNNÍ PROGRAM
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 4 784 745 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (70,87 %),
JIHOMORAVSKÝ KRAJ (5,99 %), MAGISTRÁT MĚSTA BRNA (19,27 %), BŘECLAV (2,51 %) VYŠKOV (1,36 %)
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 484 klientů prostřednictvím
15 801 intervencí. Z toho v pobočce Břeclav bylo realizováno 266 kontaktů, 997 intervencí s 51 klienty.
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SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME VÍC
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 114 467 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MINISTERSTVO VNITRA (44,55 %) JIHOMORAVSKÝ KRAJ (55,45 %)
Projekt cílil na rozvoj a udržení dobrovolnické činnosti v IQ Roma servisu a podporu a rozvoj dobrovolníků. V roce
2019 se do projektu dobrovolnictví aktivně zapojilo 64 dobrovolníků, kteří společně odpracovali 1274,75 hodin
dobrovolnické práce. Dobrovolníci se zaměřovali zejména na doučování klientů ze základních škol v celkovém
rozsahu 591 hodin. Dále probíhala dobrovolnická práce v oblastech mentoringu, volnočasových aktivit a akcí,
okrajově v oblasti administrativy a chodu organizace.

TÝDEN ROMSKÉ KULTURY
OBDOBÍ REALIZACE: 30.3. – 13. 4. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 174 944 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA (94,32 %) MINISTERSTVO KULTURY (5,68 %)
Ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi, romskými osobnostmi, aktivisty a dobrovolníky jsme uspořádali
v týdnu od 8. 4. -13. 4. 2018 Týden romské kultury v Brně a od 30. 3. do 8. 4. Týden romské kultury v Břeclavi.
Týden byl zaměřen na prezentaci romské kultury, prezentaci romských osobností a otvírání dialogu mezi lidmi s
cílem potírat tím rasovou a národnostní nesnášenlivost. Celkem proběhly 2 výstavy, 2 přednášky, 7 divadelních
představení a 4 koncerty. Všech akcí se souhrnně zúčastnilo přes 1400 účastníků.

GENDALOS – NEJSI V TOM SÁM II.
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 817 462 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (69,70%),
NADACE ALBATROS (21,45 %), JIHOMORAVSKÝ KRAJ (8,85%)
Hlavním cílem projektu bylo přispět ke snížení míry předčasných odchodů sociálně znevýhodněné romské
mládeže v JMK ze vzdělávacího procesu, zejména s důrazem na ukončení středoškolského vzdělání. Z projektu
bylo podpořeno celkem 182 žáků a 112 studentů 8. a 9. tříd bylo podpořeno formou informačních lekcí na
školách s cílem pomoci s výběrem střední školy a nástupem na SŠ. Celkem 70 žáků/studentů se do projektu
zapojilo intenzivně, tj. byli v pravidelném kontaktu s pedagogickým pracovníkem programu Gendalos a využívali
i další aktivity Vzdělávacího programu Gendalos. 86 žáků a studentů se zapojilo do motivačních vrstevnických
setkání a výjezdů.
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PROJEKTY S EVROPSKOU PODPOROU (ESF)
DLUHOVÁ PORADNA V BŘECLAVI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 4 193 325,50 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
Projekt umožnil vznik dluhové poradny poskytující odbornou pomoc pro zmírnění či vyřešení tíživé životní
situace zadluženým osobám v Břeclavi. Prostřednictvím projektu jsou realizovány také osvětové a preventivní
aktivity směřující ke zlepšení informovanosti a finanční gramotnosti u cílové skupiny. V roce 2019 bylo
zrealizováno 9 přednášek pro veřejnost s celkovou účastí 65 osob. V rámci řešení individuálních zakázek jsme
pracovali s 81 klienty, se kterými proběhlo 1909 intervencí a 358 kontaktů. Terénní poskytování služby doposud
využilo celkem 18 osob. Především se jednalo o podporu při zjišťování rozsahu a výše zadlužení, dále o doprovody
na jednání u soudu a v neposlední řadě při jednání s úřady, pojišťovnami a bankami.

KOMPLEXNÍ PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI V BŘECLAVI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 2 976 760 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
Projekt se zaměřuje na komplexní řešení nepříznivé situace sociálně ohrožených rodin s dětmi v Břeclavi skrze
zvýšení dostupnosti a kvalitní poskytování služby SAS pro rodiny s dětmi. Nezbytnou složkou je hledání řešení se
zapojením všech relevantních aktérů - rodiny, služby, OSPOD, školy, aj. formou case managementu a využíváním
inovativních nástrojů participace cílové skupiny (s důrazem na rodinné konference). V roce 2019 pracoval stálý
tým s 12 rodinami (48 rodinnými příslušníky). Kromě zapojeného OSPOD v Břeclavi spolupracují pracovníci i s
dalšími organizacemi a odborníky. Evidujeme celkem 8 zapojených organizací včetně OSPOD. V Břeclavi proběhla
již třetí meziinstitucionální supervize s OSPOD.

Projekty realizující aktivity nejen v Břeclavi
VYBRANÉ SLUŽBY SOCÁLNÍ PREVENCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 15 268 052 KČ, TJ. 3 817 013 KČ / ROK
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
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
361 klientů prostřednictvím 16249 intervencí. Z toho na pobočce Břeclav bylo realizováno 363 kontaků, 3113
intervenci se 77 klienty.
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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 cílil 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 realizoval 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. Do konce projektu proběhlo 8 setkání expertní platformy, 8 workshopů lokální sítě odborníků, do které se
celkově zapojilo 95 účastníků, 2 pilotní rodinné, 2 případové a 2 interaktivní případové konference.

ZAOSTŘENO NA RODINU II.
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2019 - 30. 09. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 2 687 598, 50 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
Projekt reaguje na konzervativní způsob práce sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a rodinami,
kteří nedostatečně zapojují rodiny do řešení jejich životní situace. Prostřednictvím realizace kvalitních
případových, interaktivních a rodinných konferencí a soustavné metodické podpory pracovníků ze strany
realizačního týmu dojde ke zvýšení zapojování rodin do řešení svých problémů a aktivizaci přirozených zdrojů,
včetně bezpečné participace dětí na řešení. Projekt se v roce 2019 během prvních tří měsíců realizace zaměřoval
především na síťování se zapojenými OSPOD a dalšími institucemi.
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PROJEKTY S PODPOROU ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH NADACÍ
A NADAČNÍCH FONDŮ

BAKALA FOUNDATION - FINANCOVÁNÍ STIPENDIJNÍHO FONDU GENDALOS
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 100 000 KČ

ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: BAKALA FOUNDATION (100 %)
Stipendijní fond Gendalos, který je součástí Vzdělávacího programu Gendalos, pomáhá překonávat studentům
finanční obtíže, které mohou vést k předčasnému odchodu ze vzdělávání. Finanční podpora je realizována
prostřednictvím účelově vázaných stipendií. Nejčastěji se jedná o příspěvky na jízdné, učebnice a pomůcky do
školy a vybavení pro praktickou výuku na středních školách a učilištích. V rámci projektu bylo 80 % vynaložených
podpor úspěšných - tzn. byl naplněn cíl v plánu studenta, ke kterému se podpora vázala.

CESTA Z VYLOUČENÍ
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2020
VÝŠE ROZPOČTU: 259 713 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADACE J&T (86,79 %) JIHOMORAVSKÝ KRAJ (13,21 %)
Projekt reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými rodinami s dětmi žijícími v sociálně vyloučených
lokalitách Jihomoravského kraje, které jsou pod dohledem OSPOD a dlouhodobě nenaplňují požadavky těchto
orgánů na zlepšení rodičovských kompetencí. Jeho cílem je podpořit min. 15 rodin žijících v těchto obcích
komplexním poradenstvím a pomocí přímo v rodinách, dále poskytnout dětem min. 300 hodin doučování a
zrealizovat skupinové rozvojové aktivity.

MÁM NA TO III.
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018 - 30. 8. 2021
VÝŠE ROZPOČTU: 956 320 KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADACE ALBATROS (100 %)
Projekt cílí na komplexní podporu především romských studentů základních a středních škol při výběru vhodné
školy a při průchodu počátkem studia. V rámci projektu budeme pro studenty zajišťovat individuální podporu,
rozvoj klíčových kompetencí, doučování, vrstevnická setkání na podporu motivace a návštěvy kulturních akcí pro
rozvoj obecného rozhledu. Plán aktivit se nám daří postupně naplňovat. Individuální podporu dostalo 34
studentů, 90 % studentů prošlo do dalších ročníků, 5 studentů se zapojilo do propagace Vzdělávacího programu
Gendalos. Za školní rok 2019/2020 bylo zrealizováno 240 hodin doučování, 82 % studentů si svou známku z
doučovaného předmětu udrželo nebo zlepšilo. Také bylo aktivních 7 mentorských dvojic.
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ODMATURUJ!
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020
VÝŠE ROZPOČTU: 175 444,- KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADACE JISTOTA (100 %)
Tento projekt pomáhá mladým studentům s absolvováním maturitních zkoušek, které se jeví jako poměrně velká
překážka pro mládež z prostředí sociálního vyloučení. V rámci projektu bude celkově zrealizováno 328 hodin
doučování a 4 bloky maturit na nečisto. Studentům a studentkám bude také poskytována individuální podpora,
kdy bude nastaven jejich individuální plán a bude jim poskytnuto kariérní poradenství.

POMÁHÁME RODINÁM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018 - 30. 6. 2019
VÝŠE ROZPOČTU: 210 083,- KČ
ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADACE J&T (81,37 %), JIHOMORAVSKÝ KRAJ (18,63 %)
Pracovnice SAS působící v Jihomoravském kraji poskytovaly podporu vedoucí ke zlepšení situace romských rodin,
které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Podpora 19 rodičů byla doplňována o
doučování celkem 15 dětí, skupinové workshopy pro rodiny s dětmi a o realizaci kurzů Feuersteinovy metody
instrumentálního obohacování pro děti, které probíhaly pravidelně na vyškovské pobočce IQ Roma servis nebo v
prostorách místní ubytovny. Ve výsledku se podařilo 67 % dětí postoupit do dalšího ročníku a žádné rodině
nebylo odebráno dítě do ústavní péče.
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DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
Anonymnímu dárci za zakoupení ledničky pro početnou rodinu.
Anonymním matkám z Břeclavi, které neváhaly pomoc rodinám v nouzi nezištným dary
(potřeby pro miminko a větší děti, kočárek, potřeby hygienické i oblečení a mrazák).

Apoštolské církvi za bezplatný pronájem prostor na oslavu Mezinárodního dne Romů.
Cyklosféře za poskytnutí prostor pro konání komunitní akce a setkání Gendalos.
Darině Herákové a jejím žákyním literárně-dramatického oboru ze Základní umělecké školy Břeclav
za představení divadla fórum.
Diakonii Apoštolské církve za materiální pomoc při organizaci komunitních aktivit.
Všem našim dobrovolníkům a doučovatelům, že věnují čas ohroženým dětem a motivují je ke studiu.
Poděkování si určitě zaslouží i dobrovolníci z komunity, kteří pomáhali na všech komunitních akcích.

Kinu Koruna za pronájem prostor na oslavu Mezinárodního dne Romů.
Kavárně Dvůr za půjčení várnice.
Muzikoterapeutce Lucii Hodonské za ukázku muzikoterapie pro děti na víkendovce pro rodiče s dětmi.
Majetkovému odboru města Břeclav a domovníkům za dobrou spolupráci při organizaci úklidů a vstřícný
přístup k potřebám organizace a poskytnutí bezplatné výpůjčky zrcadlového sálu a zázemí pro komunitní
práci v lokalitě.
Mateřskému centru Kašpárkov v Rosicích u Brna za dárky pro děti z projektu Krabice od bot.
Městské knihovně v Břeclavi za poskytnutí prostor pro přednášky Dluhové poradny.
Mikrotradingu a.s. a Vinařské škole za poskytnutí věcných darů a kytic pro výherce výtvarné soutěže
uspořádané v rámci oslav Mezinárodního dne Romů.
Neziskové organizaci ZOO koutek u Berty za vřelé přivítání, pohoštění a vyčerpávající odpovědi
na všetečné otázky.
Oblastní Charitě Břeclav za darování pračky pro rodinu v nouzi.
Organizaci PRAH jižní Morava, z.ú. za vzájemnou spolupráci při klientské práci.
Paní Evě Výmolové z Lužic za darování vánočního stromku.
Panu Švarcovi za finanční dar pro taneční soubor jako příspěvek na jízdné na talentovou soutěž.
Pracovnicím OSPOD Břeclav za vstřícné jednání s námi i našimi klienty a za nastavení efektivní spolupráce.
Spolku neslyšících za poskytnutí prostor pro přednášky Dluhové poradny a hojnou účast.
VZP a Raciu s.r.o., za dary a materiální podporu II. přátelského fotbalového turnaje.

SEZNAM ZKRATEK
IPK – interaktivní případová konference
KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb
KPSVL – Koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách
NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí
PK – Případová konference
RK – Rodinná konference
RRH – Rapid Re Hausing (projekt zabydlování rodin d ětmi)
SAS - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
TP – Terénní programy
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Tato Zpráva o činnosti za Břeclavsko 2019 je tištěna
na recyklovaném papíře.

NE SÍLA PORAZIT DRUHÉ,
ALE SÍLA SJEDNOTIT SE
S DRUHÝMI
JE TOU NEJVĚTŠÍ SILOU.
• Sri Chinmoy •

