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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.

VIZE A POSLÁNÍ IQ ROMA SERVISU
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Vážená čtenářko či čtenáři,
 
s radostí Vám představuji čerstvou Zprávu o činnosti IQ Roma
servisu za rok 2019, který pro mne znamená druhý rok mého
působení v  pozici ředitele. Podívejte se se mnou, co se nám
společně podařilo.
 
V  uplynulém roce jsme jako organizace i jako jednotlivci stanuli
před několika výzvami, které se nám podařilo překonat. Hned
v  lednu jsme v  Brně otevřeli nové komunitní centrum Savore
Džene na Bratislavské ulici. Co se nám za rok provozu podařilo, si
můžete přečíst v kapitole Komunitní práce.
 
Po celý rok jsme zajišťovali pestrou a atraktivní činnost pro děti 
a mladé lidi v Klubu a na Plácku Akcí, která se setkává s největším
ohlasem a která má velký dopad na všechny zúčastněné, je
tradičně tábor. Kolegyně a kolegové si připravili celotýdenní
program v rekreačním středisku Ječmínek a dopřáli tak všem
zúčastněným zcela nové zážitky.
 
Zážitky byly pojícím prvkem i v  činnosti Vzdělávacího programu
Gendalos. Studenti a studentky tak spolu s  týmem zorganizovali
několik skupinových setkání vrstevníků a taky se vydali na festival
Khamoro. Na konci roku pořádali každoroční a velmi vydařenou
benefici, která se tentokrát konala v Café Práh.
 
Ani program PRO RODINY nelenil a svou pravidelnou podporu
rozšířil o zajímavé metody – poprvé jsme tak zorganizovali
expertní setkání na podporu našich klientů a klientek. Za velmi
vydařený považuji i víkendový pobyt s rodinami a pěstouny, jehož
cílem bylo zprostředkovat rodinám zážitek mimo sociálně
vyloučenou lokalitu.
 
To jsou jen některé střípky z našeho fungování v roce 2019, určitě
se neváhejte dozvědět více o našich dalších programech 
a aktivitách.
 
Obměnou prošla členská základna spolku. Rozloučila se s  námi
paní Rozita Mertová, které tímto děkuji za dlouholetou účast 
a podporu. Na její místo členská schůze přijala nového člena
Ondřeje Mertu a novou členku Terezu Šimíkovou.
 
Na závěr, stejně jako v loňském roce, chci vyjádřit své poděkování
všem, kteří s námi v uplynulém roce byli, 
aktivním Romům a Romkám, zaměstnancům, dobrovolníkům 
a všemspolu pracujícím  institucím a donátorům.

Petr Máčal, ředitel organizace
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                   klientů a klientek , 
kteří využili našich služeb

hodin jsme strávili 
podporou klientů a klientek

                 

pracovníků a pracovnic

pracovalo v IQRS k prosinci 2019

Realizovali jsme 

projektů 

Hospodařili jsme s částkou

  33 781 494, 87 Kč 

64  dobrovolníků 

a dobrovolnic nám

pomáhalo

41 

75 

26 676 1269 



Jako nestátní nezisková organizace působíme již více než 22 let.  Poskytujeme profesionální sociální služby na
území Jihomoravského kraje. 
Realizujeme projekty a činnosti na podporu rodin, vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, řešení dluhové problematiky,
prevence a rozvoje volnočasových aktivit. Podporujeme aktivní komunitní lídry a občanskou angažovanost Romů 
i většinové společnosti. 
 
Odborníkům i laické veřejnosti nabízíme odborné služby, vzdělávací programy a stáže. Na národní a mezinárodní
úrovni jsme členy mnoha platforem, pracovních skupin a iniciativ zaměřených na podporu romské komunity,
sociálně vyloučených obyvatel a dalších potřebných skupin. 
 
Zapojujeme se do strategického rozvoje kraje i státu, nabízíme své poznatky z  praxe při tvorbě legislativy 
a koncepcí.  
 
Je pro nás samozřejmostí sledovat a vyhodnocovat naši práci, s  důrazem na dlouhodobý pozitivní dopad naší
činnosti na klienty i celou společnost. Vedle pravidelné evaluace aktivit se zaměřujeme také na hospodárnost naší
činnosti a zodpovědný udržitelný provoz. Od roku 2015  jsme držiteli značky spolehlivosti AVPO a také mnoha
ocenění z nejrůznějších oblastí naší práce

O   ORGAN I ZAC I
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KDO JSME?

KOMU POMÁHÁME?

Naše služby a aktivity pomáhají především Romům a Romkám, kteří chtějí aktivně řešit svou situaci a přichází 
s  tématy, jímž se věnujeme. 
Zaměření  na romskou komunitu je motivováno jasnou vizí důstojného zapojení Romů do společnosti. IQ Roma
servis chce tak jasně deklarovat otevřenost a podporu romské komunitě. Naše služby však s ohledem na kapacity
 nabízíme všem sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým rodinám, dětem 
a jednotlivcům bez ohledu na etnickou příslušnost.  
 
Služby pro klienty realizujeme v  Jihomoravském kraji. Kampaně, vzdělávání, tvorbu strategií a koncepcí
realizujeme na národní a částečně i mezinárodní úrovni.

Z  HISTORIE ORGANIZACE

IQ Roma servis vznikl v roce 1997 jako občanské sdružení
ve spolupráci s  organizací DROM, romské středisko.
Zakládajícími členy byli brněnští Romové.
Prostřednictvím tohoto sdružení byly realizovány
 drobnější projekty a aktivity.
V  roce 2003 vznikl první tým terénních pracovníků.
V  březnu téhož roku jsme otevřeli svou první pobočku na
Cejlu 49 v Brně, která se stala od roku 2004 sídlem
organizace. Začalo období, kdy se IQ Roma servis odpojil
od DROMu a šel svou vlastní cestou. 
V roce 2004 došlo k  úplnému osamostatnění IQ Roma
servisu, k transformaci stanov a ředitelkou sdružení se
stala Katarína Klamková. Po změně občanského zákoníku
se organizace v  prosinci 2013 transformovala na zapsaný
spolek a v roce 2015 transformaci dokončila změnou
jména na IQ Roma servis, z.s. Sídlo organizace bylo 
v  roce  2014 přesunuto na Vranovskou. V roce 2018 se
ředitelem  stal  Petr Máčal.



TÝM PRO RODINY 
S DĚTMI BRNO

TÝM KARIÉROVÉHO 
CENTRA

7,8 TÝM PROJEKTŮ

TÝM PR
A FUNDRAISINGU

Vedoucí  Provozního tým
Vedoucí Týmu komunitního centra

Savore Džene a garantka komunitní práce

Koordinátorka dobrovolníků a vedoucí  Amaro Records

JOSEF VLACHSILVIE ELSNEROVÁ
Vedoucí Týmu služeb JMK

MARTINA HORVÁTHOVÁ

HANA VÁVROVÁ ADAM FIALÍK KRISTINA STUDENÁ

IVONA SHAFAQ

PETRA BOROVIČKOVÁ

Vedoucí Týmu Klub a Plácek Vedoucí Týmu terénní sociální práce Vedoucí Týmu pro rodiny s dětmi Brno
DENISA FIALÍKOVÁ

Vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos

VERONIKA ŠTIGLEROVÁ
Vedoucí Kariérového centra PR manažerka

 ANEŽKA ŠINTÁKOVÁ
Vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos

Zaměstnanci organizace i v roce 2019 pracovali na efektivitě a profesionalizaci své práce. Prostřednictvím
interních i externích vzdělávacích programů rozšiřovali své kompetence  a odbornost. Aktivně se podíleli na
vyhodnocování své činnosti a rozvoji metod práce. Část pracovníků a pracovnic se aktivně zapojovala do školení 
a podpory dalších odborníků.

TÝM ZAOSTŘENO
NA RODINU II.

1,5

V roce 2019 byl i nadále ředitelem
organizace Petr Máčal. 
Na pozici zástupkyně ředitele pro
Břeclavsko byla Karolína Laubová. 
V květnu 2019 nastoupila na pozici
zástupkyně ředitele pro klientské
programy Veronika Kandelová 
a zástupkyní ředitele pro projekty 
a finance  se stala Zuzana 
Siváková.

4

Děkujeme všem kolegům a kolegyním za jejich nasazení, profesionalitu a sdílení hodnot organizace.
Každý tak naplňujeme naši vizi.

TÝM TERÉNNÍ 
SOCIÁLNÍ PRÁCE

TÝM KLUB A PLÁCEK

ZAMĚSTNANCI

ŘEDITEL - STATUTÁRNÍ 
ZÁSTUPCE

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE 
PRO PROJETKY A FINANCE

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE 
PRO KLIENTSKÉ PROGRAMY

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE 
PRO OBLAST BŘECLAVSKO

TÝM VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 
GENDALOS

TÝM KOMUNITNÍHO 
CENTRA SAVORE 
DŽENE
KOORDINÁTORKA 
DOBROVOLNÍKŮ 
A VEDOUCÍ AMARO 
RECORDS

TÝM PRO KVALITU, 
EVALUACI A SPOLUPRÁCI

K 31.12 2019 JSME MĚLI
75 ZAMĚSTNANCŮ
68,15 ÚVAZKU

ČLENSKÁ SCHŮZE

TÝM SLUŽEB JMK

ÚVAZEK 

12,05

5,5

5,25

4,25

3

1

ÚVAZEK 

2

1

TÝM FINANCÍ 
A MEZD

4

PROVOZNÍ TÝM 3,625

ÚVAZEK 

8TÝM POBOČKY
BŘECLAV

ÚVAZEK 

3,075

Na fungování organizace se v pozicích vedoucích týmů podíleli tito kolegové a kolegyně:
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SOUČET TŘÍ NEJVYŠŠÍCH MEZD
V ORGANIZACI ZA ROK 2019
ČINIL 1 354 259 KČ*

*Jedná se o 3 plné úvazky po dobu 12 měsíců, hrubá mzda.
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ČLENOVÉ SPOLKU K 31. 12. 2019
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která měla celkem 11 řádných členů a schází se minimálně 1x
ročně. Rozhoduje o zásadních záležitostech a směřování spolku jako celku. Kontrolní komise je kontrolním
orgánem, je tříčlenná a dohlíží nad hospodařením s majetkem a nakládáním s finančními prostředky.

Jana Kubačková Buzinisová 
OSVČ, členka spolku, členka Kontrolní komise IQ Roma servisu s mandátem do 29. 5. 2024

Veronika Kandelová 
zástupkyně ředitele IQ Roma servisu, členka spolku, členka Kontrolní komise IQ Roma
servisu s mandátem do 29. 5. 2024

Ondřej Merta
multimediální tvorba, člen spolku, člen Kontrolní komise IQ Roma servisu s mandátem 
do 29. 5. 2024

Petr Máčal 
statutární zástupce a ředitel IQ Roma servisu, člen spolku

Petr Raus
1. místopředseda Rady Církve bratrské, člen spolku
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Martina Horváthová
vedoucí Kariérového centra IQ Roma servisu, členka spolku

Tereza Šimiková
sociální pracovnice AVE, z.s. Český Těšín, členka spolku

Ondřej Liška
ředitel NGO Porticus ve Vídni, člen spolku

Wail Khazal
vedoucí zahraniční mise Člověk v tísni, člen spolku

Helena Krištofová
referentka sociálního začleňování, Magistrát města Brna, členka spolku

Rozita Mertová
umělkyně, členka spolku, ukončila členství k 31. 12. 2019

ČESTNÍ ČLENOVÉ A ČLENKY:

Katarína Klamková 
ředitelka Care ČR

Libor Musil
sociální pracovník - vysokoškolský učitel MU
Brno, výzkumník, předseda redakční rady 
časopisu Sociální práce/Sociálna práca

Karolína Pincosy
umělkyně a aktivistka

 Jana Balážová
sociální pracovnice Magistrátu města Brna

Božena Horváthová
předškolní pedagožka, důchodkyně
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Všem našim dobrovolníkům a dalším podporovatelům ze srdce děkujeme, že se s námi podílí na
společných cílech. Rádi bychom poděkovali také organizaci IBM, jejím pracovníkům, kteří podpořili
IQRS také grantem, a organizaci Hero Clan za spolupráci v hledání dobrovolníků.

DOBROVOLNÍCI SE ZÚČASTNILI
10 KOMUNITNÍCH 
A KULTURNÍCH AKCÍ IQRS 

Joseph Lennon, Agnes Balint, Iveta Horrová, Martin Kazík, Marie Ducharme, František Tröster, Herman Lukáš, Bára
Dokoupilová, Michal Krčál, Zdeněk Hrubeš, Jitka Kneslová, Jakub Jelínek, Dominika  Jandorová, Anna Gulová,
Ondřej  Cabala, Veronika Svozilová, Marcela Zachovalová, Nikola  Setínková, Terezie Kroková, Marie Hájková,
Martina Křápková, Eva Šotnarová, Petr Banda, Jakub Šlechta, Anastázie Sedlářová, Kristína Bihariová, Adam Tomek,
Diana  Buritica, Monika Voráčová, Andrea  Kyánková, Zuzana Brázdová, Kateřina Bártová, Markéta  Mastíková,
Viktorie Pokorná,  Yulia  Akhmetzhanova, Jaroslav  Szmolena, Kateřina Němcová, Daniel Pyšný, Tereza  Gutteková,
Pavel Chalupa, Robert Bičovský, Eliška Jandáskové, Michaela Kurtaničová, Linda Keršnerová, Petr Schreiber, Michal
Jelínek, Luboš  Bärtl, Jindřich Sivák, Lenka Sobková, Vladimíra Matoušková, Miroslav  Krasanovský, Jakub Daněk,
Kristýna Babíková, Miroslav Jindra, Karel Stromsik, Eliška Vaštíková, Alois Bikár, Martin Houdek, Zdena Giacintová,
Edmund Duhonský, Michal Hejsek, Radka Čapková, Barbora Vražinová, Natálie Bauerová, Irena Klepáčková

Pomoc našich dobrovolníků a dobrovolnic považujeme za velký úspěch. Dlouhodobě pomáhají organizaci 
k navyšování kapacit při realizaci potřebných aktivit pro klienty.  Jsou důležitou součástí naplňování poslání
organizace, abychom pomáhali rozvíjet vztahy Romů a většinové společnosti.  Dobrovolníci a dobrovolnice
se zapojovali do individuálních i skupinových aktivit, komunitních a kulturních akcí. Podporovali klientské zakázky
vzdělávání, mentoringu,  volnočasových činností, ale i PR.

DOBROVOLNÍCI V IQ ROMA SERVISU
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64
DOBROVOLNÍKŮ
 A DOBROVOLNIC

1274 
ODPRACOVANÝCH
HODIN

DOBROVOLNÍCI:

43 KLIENTŮ BYLO PODPOŘENO 
V OBLASTECH DOUČOVÁNÍ 
A MENTORINGU

17 DOBROVOLNÍKŮ PRACOVALO
S 211 KLIENTY V RÁMCI
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

7 DOBROVOLNÍKŮ POMÁHALO
V PR A ADMINISTRATIVNÍCH 
PRACÍCH
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Po několika letech je pro nás další důležitou výzvou pořádání kampaně pro celou veřejnost. Kampaň Svoboda do
důsledku  letos  poběží na České televizi a paralelně také na sociálních sítích i v reálném prostoru. Jejím posláním
je informovat širokou veřejnost o rizicích spojených se šířením nenávistných názorů a komentářů na sociálních
sítích. Televizní spot bude doplněn o diskuze, odborné přednášky a projekci filmů s romskou tematikou.
  
Nejde také nechat bez povšimnutí  současnou pandemii nového typu  koronaviru. I  my v IQ Roma servisu na ni
reagujeme. Jednou z  největších priorit tohoto období je tak návrat do „běžného stavu“, sanace škod, které
pandemie napáchala, a zajištění potřeb našich klientů. 
Již tradiční Týden romské kultury bohužel nemohl proběhnout v řádném termínu při příležitosti Mezinárodního
dne Romů (8. 4.), ale všechny aktivity přesouváme na podzim tohoto roku. Pomáháme rodinám řešit akutní krizi,
podporujeme žáky základních a středních škol v domácí výuce, zapojujeme se do dalších  iniciativ  a služeb pro
potřebné a ohrožené obyvatele.
 
Naší velkou prioritou zůstává dostupnost služeb pro naše klienty a flexibilní reakce na jejich potřeby.
Chceme dlouhodobě a zodpovědně plánovat svou činnost a současně nezapomínat na aktuální a akutní
problémy, se kterými jsme připraveni pomáhat.

VÝHLED A NOVINKY 2020
I rok  2020  je pro nás v  IQ Roma servisu  výzvou. S nasazením
nadále pracujeme na naplňování Strategického plánu organizace
na období  2017 – 2021.   
Konkrétně pokračujeme v  realizaci velkých evropských projektů na
podporu zaměstnanosti, komunitního organizování i stabilizace
rodin s dětmi. 
 
Velkou výzvou tohoto roku je příprava navazujících programů 
a zajištění financování, abychom mohli naše strategie úspěšně
naplnit.
 
Podařilo se nám zajistit prostředky na realizaci projektu Zaostřeno
na rodinu  II., který se soustředí na zavádění metod inovativní
práce s rodinami do praxe jihomoravských úřadů a nově i škol.

Z  NOVINEK, KTERÉ NÁS V ROCE 2020 ČEKAJÍ  
 
Evropský projekt Zaostřeno na kvalitu  nám pomůže v  organizaci
propojit procesy plánování a evaluace – od základní úrovně
individuálního plánování, přes operační plánování až po to
strategické. Projekt poběží dva roky a pracovníci se mohou těšit na
sérii workshopů, seminářů a konzultací. Na konci projektu, jako
jeden z  hlavních výstupů, vznikne nový strategický plán.
 
V tomto roce začíná taky projekt s  podporou Nadace OSF s  názvem
Innovation, Quality, Strength, Responsibility (IQRS). Jeho cílem je
pomoci vybudovat a ukotvit okruh podporovatelů organizace, kteří
se přímo i nepřímo podílí na šíření vize organizace. V projektu se
tak budeme zaměřovat na zdokonalení interního systému péče 
o tyto podporovatele a naší srozumitelné prezentaci .
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   lužba podporuje sociálně znevýhodněnou
romskou mládež ve věku 6-26 let v Brně v jejich
vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním 
a smysluplném trávení volného času a ve snaze 
o plnohodnotné zapojení se do společnosti.

S

DVA TÝMY:  
 
        Tým Klub a Plácek
        Vranovská 846/45, Brno
        Husovická 2, Brno
 
        Tým Vzdělávacího programu Gendalos
        Vranovská 846/45, Brno

256 
KLIENTŮ 

A KLIENTEK

CÍLOVÁ SKUPINA:  
Služby NZDM mohou využívat děti a mládež od 6 do 26 let,
zejména Romové, kteří jsou ohrožení nebo zažívají
nepříznivou sociální situaci.

poradenské, preventivní,  seberozvojové, vzdělávací 

terénní a ambulantní forma
individuální i skupinová práce

NABÍZÍME:  

     a volnočasové  aktivity

PRO  MLADÉ  
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Jarní prázdniny v klubu, Velikonoční týden, Týden
romské hrdosti, Týden NZDM. Jedná se o týdenní
tematické workshopy (vzdělávací, kreativní, 
rukodělné, sportovní, preventivní atd.)

AKTIVITY TÝMU KLUB  A PLÁCEK

4 TÝDENNÍ AKCE 

3 VÝLETY12 WORKSHOPŮ

3 KROUŽKY

2 TURNAJE

hudební workshop Mladí ladí jazz, návštěva Muzea
romské kultury, kreativní odpoledne s Legem na
Výstavišti v Brně

Multikulturní lekce, Zdravé stravování, Jak zabránit
zkaženým zubům, Hodnotové vzdělávání, Prevence
kriminality, Protidrogová prevence, Romský jazyk,
Divadelní workshop, Deskový workshop a vaření.

výtvarný, dívčí, taneční - Gypsy čercheňa

v ping pongu a stolním fotbálku

5 
DOUČOVATELŮ

30
KLIENTŮ

 
DOBROVOLNÍKŮ 

SVOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V KLUBU 

Probíhalo skupinové doučování, do kterého se zapojilo během roku  30 klientů.  Zaměřovali jsme se na doučování
matematiky, českého a anglického jazyka. O letních prázdninách jsme pomáhali dvěma  klientům s přípravou na
reparát, který oba klienti úspěšně zvládli. V roce 2019 se do doučování zapojilo  5 doučovatelů. Dva z nich byli
romští středoškoláci, kteří navštěvují v organizaci Vzdělávací program  Gendalos.

Příběh Míši:  
V létě Míšovi hrozilo propadnutí z matematiky v 7. třídě. Chodí do nesegregované školy a učivo je pro něho

těžké. Společně s ním a jeho maminkou jsme hledali cestu, jak zůstat na škole a nepřijít o kamarády. Po měsíci

a půl intenzivní individuální práce udělal opravnou zkoušku z matematiky. Po prvních 3 týdnech pak už

doučování nevynechal ani jednou a na začátku školního roku sám přišel s přáním v  doučo-

vání  pokračovat.  Míša je čím dál více motivován sám na sobě pracovat a zodpovědně svoji situaci ve škole

řešit. Začal se zajímat o to, kam by mohl pokračovat na střední školu a mluví o tom, že chce mít letos co

nejlepší známky, aby si pak mohl SŠ vybírat. Míša měl zpočátku problém docházet na doučování včas a pra-

videlně.    Zlepšila se i jeho schopnost se soustředit, začal nosit  “úkolníček”  a jeho  doučovatelka  na něm

pozoruje, že začal být zodpovědnější. Od začátku školního roku ještě doučování ani jednou nevynechal. Sám 

Míša říká, že si díky doučování v létě začal více věřit a že ho úspěch silně motivoval na sobě dál pracovat.
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      oc jsem se na tréninky a zkoušení 
v hudebně těšila, ještě víc, když jsem zjistila,

 že budeme nahrávat ve studiu. Ve studiu jsem
zjistila, jak je to moc těžké a jak je důležité se
na to vše připravit. Byla velká sranda slyšet

pak svůj nahraný hlas, některé kámošky 
se i smály, když se potom slyšely. 

Teď, když půjdeme znovu nahrávat, 
budu více trénovat a více zkoušet, 

abych byla lepší.
 

  Klientka NZDM

   sem moc rád, že takový prostor jako
Plácek je a že zde můžu chodit trénovat
fotbal nebo si někdy přijít jen tak pokecat s
pracovníky nebo s kamarády.

HUDEBNÍ DÍLNA 
Pravidelná hudební výuka  probíhá  od pondělí do  čtvrtka
odpoledne. Během roku si klienti připravili 3 vystoupení na
akcích organizace (Mulačák, Valentýnská a Mikulášská
besídka), 2x vystoupili na  akcích pořádaných kulturním
centrem Sibiř v Husovicích (Husovický  bašavel  a Den
Husovic) a 1 na akci pořádané KS Omega,  a to rozsvícení
vánočního stromku Pod platany. Klienti  si během tohoto
roku vyzkoušeli nahrávání v hudebním studiu  Amaro Recods.

PLÁCEK
Na Plácku jsme  v roce 2019  realizovali několik volnočasových, sportovních i komunitních akcí. Nejvíce se
zaměřujeme na preventivní aktivity. Dále jsme pořádali akce zaměřené na propojování  většinové
společnosti  s  romskou menšinou s cílem budování vzájemných  pozitivních zkušeností. Vytváříme bezpečný
prostor  pro společné setkávání, spolupráci, nacházení  nových  přátelství a pozitivních zážitků.

Během roku se do činností na Plácku zapojili  3 středoškolští
studenti z programu  Gendalos  v rámci stáží, 4 dobrovolníci, 
1 romský asistent a 1 lektor, díky kterému jsme mohli
realizovat pravidelné fotbalové tréninky pro naše klienty.

PRO  MLADÉ

ZA ROK 2019 NAVŠTÍVILO PLÁCEK 89 KLIENTŮ

6
PREVENTIVNÍCH  
WORKSHOPŮ

2
FOTBALOVÉ 
TURNAJE

2
KOMUNITNÍ 
AKCE

M

J

Honza

3
KROUŽKY
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16. - 17.  10.  2019  jsme se zúčastnili 2. ročníku Národních dnů prevence v areálu Městské policie Brno. 

Prezentovali jsme naše vzdělávací naše aktivity a činnost na konferenci Přínosy dlouhodobé individuální
podpory vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí pořádané Muzeem romské kultury.

 Naši činnost jsme prezentovali na 2 základních školách, a to ZŠ a MŠ 28. října, Brno a  ZŠ  J. A. Komenského, 
 Brno.  

Již třetím rokem jsme součástí  Pracovní skupiny  NZDM. Díky této spolupráci jsme již podruhé uspořádali
společný meziklubový turnaj ve stolním fotbale v rámci Týdne nízkoprahových klubů.    

Uspořádali jsme během roku dvakrát den otevřených dveří. Během prvního dne jsme přivítali u nás v klubu
pracovnice OSPOD - MČ Brno sever. S nimi jsme si předávali informace o naší činnosti a bavili se možnostech
vzájemné spolupráce. Druhý den otevřených dveří proběhl v rámci Týdne nízkoprahových klubů a byl určen
pro žáky základních škol.  Přišli k nám do klubu žáci ze  ZŠ a MŠ Křenová a ZŠ a MŠ 28. října, Brno.

     Měli jsme možnost prezentovat naši zkušenost s realizací preventivních aktivit pro klienty v nízkoprahovém         
     zařízení pro děti a mládež. Současně s prezentací jednotlivých organizací, které se prevenci věnují,  probíhala        
     konference na téma „Zkušenosti měst v prevenci“.   
 

 

 

 

Společnost Podané ruce a  Trash  hero  Brno – úklidová akce Ukliďme Plácek  
KS Omega a Nábřeží Svitavy - komunitní akce  Překročme řeku  
Mezinárodní škola v Brně ISOB – Výtvarný workshop, společné tvoření žáků ISOB a našich klientů   
Program prevence společnosti Podané ruce nám pomáhal s prací na preventivní brožuře pro klienty NZDM

SPOLUPRACOVALI JSME

PŘEDSTAVILI JSME NAŠE ZKUŠENOSTI

Letní tábor proběhl 14. – 18. srpna 2019 v  rekreačním středisku Ječmínek v  obci Osvětimany za  účasti 20 dětí.
Aktivity, do kterých se děti na táboře zapojovaly, byly především seberozvojové, pohybové a rukodělné. Na konci
letního tábora byla pro děti připravená ohňová show, kterou si přichystal náš dobrovolník.

LETNÍ  INDIÁNSKÝ TÁBOR 
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    aší vizí je svět, kde mladí lidé z romské komunity mají stejnou dostupnost vzdělání 
a pracovního uplatnění jako majorita, mají přesah do své komunity, vyrostou

 z nich sebevědomí lidé, kteří vědí, co chtějí a co pro to musí udělat.

80%70 
MLADÝCH LIDÍ

N

INDIVIDUÁLNÍ SPOLUPRÁCE
 
 V roce  2019  jsme spolupracovali s žáky posledních ročníků
ZŠ, studenty středních a vysokých škol. Společně jsme si
stanovovali studijní cíle a kroky k jejich dosažení a hledali
cesty, které by k těmto cílům vedly. 
Poskytovali jsme studentům konzultace, doučování vedené
experty,  mentoring  zajištěný dobrovolníky z majority,
finanční podporu či pomůcky a možnost účastnit se
skupinových aktivit, výjezdů, pracovních stáží 
a dobrovolnictví.  Při podpoře žáků posledních ročníků
základních škol jsme se soustředili především na individuální
kariérové poradenství vedoucí k výběru vhodné střední školy,
zvládnutí procesu podávání přihlášek a přijímacího řízení na
SŠ. Cílem této podpory bylo zamezit volbě nevhodného
oboru. 

Ve Vzdělávacím programu Gendalos podporujeme mladou romskou generaci v cestě za vzděláním a profesními
úspěchy. Naše práce je založená na spolupráci s motivovanými romskými studenty, jejich rodiči i učiteli. Společně
hledáme cestu, jak danému studentovi pomoci co nejlépe překonat úskalí studia a rozvíjet svůj potenciál.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GENDALOS

ÚSPĚŠNĚ 
UKONČILO ROČNÍK 
A POSTOUPILO  STUDOVALO

MATURITNÍ OBOR

46 % 

Zvláštní důležitost byla přikládána podpoře v absolvování prvního ročníku SŠ, který z praxe vnímáme jako
nejrizikovější. Do spolupráce na naplňování individuálních cílů žáků a studentů jsme také zapojovali jejich rodiče 
a další relevantní osoby, učitele, školní psychology, výchovné poradce atd.
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STIPENDIJNÍ  FOND  GENDALOS  
 
Ve školním roce 2018/2019 jsme podpořili celkem 
43 studentů ze Stipendijního fondu  Gendalos.
 
Nejčastěji jsme studenty a studentky podporovali
uhrazením MHD jízdného, školních pomůcek,
učebnic,  a školného. Podpoření studenti pak věnovali
svůj čas jako  dobrovolníci  v organizaci, zapojovali se
do organizace setkání  Gendalos, do administrativních
činností a zejména do organizace  benefičního
koncertu  Gendalos  s podtitulem  Jepaš  tuke, jepaš 
mange  (půlka tobě, půlka mě).  
Do stipendijního fondu v roce 2019 přispěli jak
jednotlivci, tak nadace.  Částku 49 000 Kč se podařilo
vybrat na benefičním koncertu, ke které pak Nadace
Albatros udělila  matchingem  35 000 Kč. 
Celkem jsme do stipendijního fondu získali  208 734 Kč.

LEKCE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 
NA ŠKOLÁCH
Lekce ve školách měly za cíl pomoci žákům objasnit     
a pojmenovat, jaké mají vzdělávací cíle, zamyslet se nad
tím, jaké má člověk možnosti a kariérní perspektivu,
pokud dokončí pouze základní vzdělání atd. Realizovali
jsme celkem  12 dvouhodinových informačních bloků
kariérového poradenství  pro cílovou skupinu žáků
osmých a devátých tříd základních škol.  
 
Dvouhodinové informační bloky proběhly na školách 
s větším počtem romských a sociálně znevýhodněných
žáků (ZŠ Merhautova, ZŠ Křenová a ZŠ nám. 28. října,
dále na ZŠ Jana Amose Komenského). V reflektivní části
lekce jsme si ověřili,  že byly stanovené cíle splněny.  
Na těchto školách jsme  pracovali se  112 žáky.

VRSTEVNICKÁ SETKÁNÍ STUDENTŮ
 
Setkání studentů byla místem ke sdílení zkušeností 
a utužování vzájemných vztahů.
Akce pomohly k upevnění motivace studentů ke
studiu, prohloubení neformálních vztahů mezi nimi a
vytvoření prostoru pro diskuze o nejrůznějších
tématech týkajících se studia. Setkání jsme pořádali ve
spolupráci s partnerskými organizacemi Muzeum
romské kultury a DROM, romské středisko.  
 
Ve školním roce 2018/2019 jsme zorganizovali  
5 odpoledních setkání,  kterých se zúčastnilo celkem 
75 studentů. Studenti měli možnost setkat se se
zajímavými hosty z romské komunity i majoritní
společnosti, měli prostor s nimi diskutovat a sdílet své
vlastní motivace a překážky ve studiu.
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DOUČOVÁNÍ  VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU GENDALOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenti využili doučování zejména z matematiky, češtiny a cizích jazyků a také z odborných školních předmětů.
Doučování využívali klienti buď jednorázově, např. pro přípravu na konkrétní test, nebo jako dlouhodobou
podporu pro naplnění cíle svého  individuálního plánu.   
 
90 % klientů dlouhodobě využívajících doučování v druhém pololetí školního roku 2018/2019 úspěšně dokončilo
ročník a dále postoupilo do navazujícího ročníku základní či střední školy ve školním roce 2019/2020.  
Z doučovaného předmětu si ve školním roce 2018/2019  známku zlepšilo nebo udrželo 82 % žáků a studentů.

SKUPINOVÉ VÝJEZDY  
 
Pro naše studenty jsme uspořádali několik zajímavých výjezdů, které byly motivovány romskou kulturou a hudbou,
historií nebo aktuálními událostmi.  Smyslem bylo nejen poznání, ale i spojení a vzájemná spolupráce studentů. 
 
V květnu jsme strávili dva dny v Praze na festivalu romské hudby  Khamoro, který jsme spojili s  exkurzemi po
historických částech Prahy. Na podzim jsme se vydali opět na dvoudenní exkurzi do Prahy.
 
V době letních prázdnin měli studenti možnost zúčastnit  se Festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích.
Navštívili  také Třebíč, kde právě probíhal ŠAMAJIM – festival židovské kultury a Bratislavu, kde jsme se
setkávali s novou partnerskou organizací Divé  maky.

680 
HODIN DOUČOVÁNÍ

35 
KLIENTŮ

27 
DLOUHODOBÝCH  KLIENTŮ

Od ledna do prosince 2019 jsme poskytli  680 hodin individuálního doučování 35 klientům.  27 klientů využívalo
doučování dlouhodobě (3 a více setkání).
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Příklad z praxe:
Gendalos  spolupracuje s doučovateli, na které jsou od minulého roku kladeny větší nároky – musí mít
dlouhodobé zkušenosti s výukou, připravují výuku ušitou žákovi na míru předem, perfektně zvládají
středoškolské učivo a studují VŠ, nebo mají dosažené VŠ vzdělání příslušného oboru. 
 
Dále reflektují naplnění dílčích vyučovacích cílů písemně ke každému klientovi za každou vyučovací hodinu 
a konzultují s klíčovým pracovníkem postup klienta směřující k naplnění individuálního plánu. Doučovatelé
absolvovali v rámci projektu 3 didaktická oborová školení, supervize a workshopy.
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       aším 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. 

Služby poskytujeme v Brně, Břeclavi, Vyškově,
Zastávce u Brna, Bučovicích a Lanžhotě.

N

TŘI TÝMY: 
         Tým pro rodiny s dětmi Brno
         Vranovská 856/45, Brno
 
         Tým služeb JMK  
         Nám. Československé armády 1/2A, Vyškov
 
        Tým pobočky Břeclav
        Třída 1.máje, Břeclav

 

PRO  ROD INY

361 
KLIENTŮ 

A KLIENTEK

CÍLOVÁ SKUPINA:  
Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi mohou využívat rodiny s dětmi,
převážně romského původu, které jsou ohroženi sociálně nepříznivou situací,
kterou neumí nebo nemohou řešit sami.

Poradenství, vzdělávání, koordinovaná spolupráce, společné výlety,
workshopy atd.     
Terénní a ambulantní forma
Centrum pro rodiče s dětmi

NABÍZÍME:       
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Z PROJEKTU PRÁCE S RODINOU
K datu 29. 2. 2020 evidujeme 75 podpořených osob. Spolupráce probíhala se 69 rodinami. Podporu nad 40 hodin
získalo 29 osob (rodin). 

bez změny
41.9%

zlepšení
35.5%

zhoršení
22.6%

Bytová situace 
Posun v rodičovských kompetencích 

SLEDUJEME STABILIZACI RODIN VE 4 OBLASTECH:

 
Ve stabilních podmínkách (obecní byt, sociální byt, komerční
pronájem, azylové bydlení) bydlelo 18 klientských rodin, což je
o 6 více, nežli tomu bylo před rokem. 
 
Přes 52 % spolupracujících rodičů s dětmi se aktivně podílí na
školní přípravě dětí. 
 
Díky pomoci našich pracovníků má 7 klientů vypracované
finanční plány pro svou domácnost. 
Měříme finanční kompetence našich klientů, klienti se zlepšují. 
 
Vyvíjíme a v  praxi ověřujeme vlastní model rodičovských
kompetencí založený na odborných znalostech a naší praxi;
máme vlastní způsob jejich monitoringu (v současnosti
sledujeme a vyhodnocujeme 4 tematické oblasti: výchova,
úroveň důslednosti ve výchově, úroveň komunikace s dítětem
a podnětnost prostředí)
 
Naši pracovníci v uplynulém roce odhalili 11 případů domácího
násilí a 6 podezření na něj,  4 klientky díky podpoře našich
pracovníků začaly své ohrožení domácím násilím aktivně řešit.

Zvýšení finančních kompetencí
Zvýšení povědomí klientů v problematice domácího násilí.

ÚSPĚCHY:

Zvýšení finančních kompetencí.

75 
PODPOŘENÝCH OSOB

RODIN
SPOLUPRACOVALO

69
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Příklad z praxe: Expertní setkání 
Existují však i případy, kdy se odborníci nejprve potřebují domluvit společně jak postupovat, 
a dříve než zorganizují setkání i s rodinou, je vhodné, aby se potkali společně.
Tým pro rodiny s dětmi Brno si v uplynulém roce poradil s velmi komplikovaným případem formou tzv.
expertního setkání. Již poměrně obvyklé a časté je v organizaci svolávání případových a interaktivních
případových konferencí, které mají za úkol za přítomnosti klientů a s jejich plným zapojením zprostředkovat
výměnu informací mezi odborníky (pracovníci OSPOD, ZŠ, SAS) a vytvořit konkrétní plány pro nastavení péče 
a výchovy dětí nebo redukování rizik, která je ohrožují.
Expertní setkání bez účasti klienta je možností, jak vyřešit komplikovaný případ v situaci, kdy by klientova
přítomnost vážně ohrozila situaci v rodině nebo bezpečí zapojených pracovníků. 
Účast na expertním setkání přijala mimo zapojené instituce také Kancelář veřejného ochránce práv, organizace
zabývající se domácím násilím a organizace pomáhající lidem s postižením. 
Díky upřímné snaze a vůli všech zapojených odbornic a odborníků státních úřadů i neziskového sektoru nalézt
řešení a současně díky profesionálnímu vedení tohoto setkání zkušenou  facilitátorkou byla výsledkem expertního
setkání konkrétní opatření. Tato opatření byla projednávána ve snaze ponechat co největší prostor pro zachování
celistvosti rodiny a zároveň dostatečně ochránit práva a zájmy všech jejich členů. Zároveň byl zájem na aktivním
zapojení klienta do řešení situace rodiny ve spolupráci s dalšími odborníky. 

KOORDINOVANÁ SPOLUPRÁCE
V rámci koordinované spolupráce s dalšími odborníky podporujeme a sami realizujeme také setkávání, především
pak případové a interaktivní případové konference.  Nabízíme také možnost rodinných konferencí, jejichž
využívání ještě není příliš v naší praxi běžné.  (Více o realizaci případových, interaktivních a rodinných
konferencích v kapitole PRO SPOLEČNOST)

 ovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkovala za skvěle odvedenou práci při
organizování IPK. Splnilo to mé očekávání ve všech směrech a už jen samotné setkání

muselo mít ozdravné účinky na celou rodinu. Jsem ráda, že si tam toho tolik řekli 
a věřím, že se věci posunou správným směrem. Chlapec byl i díky Natálii (průvodkyně
dítěte) neuvěřitelný a pomoc ze strany SAS byla skvělý nápad. Za mne teď mohu říct,

že je to geniální nástroj pro rodiny, které si chtějí nechat pomoci… 
Děkuji a přeji Vám, aby se Vám dařilo "přitáhnout" další :-)  

 
OSPOD Obřany a Maloměřice (pí.Wimětalová)

D

VÍKENDOVÝ POBYT PRO RODINY S DĚTMI

V květnu 2019 jsme zorganizovali víkendový pobyt pro
rodiny s dětmi. Naším hlavním cílem bylo, aby rodiny
měly společný zážitek, odpočinuly si od každodenního
stresu a strávily aktivně čas a ten jim byl inspirací pro
trávení volného času s dětmi. Klientům se pobyt líbil,
někteří se zajímali o to, jak si mohou pobyt objednat
sami a strávit zde čas s rodinou. Jeden z tatínků se
zajímal o vedení fotbalového kroužku, chlapec začal
pravidelně docházet na fotbalový kroužek. Jedna
klientka překonala strach z jízdy vlakem. Jedna ze
zúčastněných rodin začala aktivně řešit své bydlení, po
zážitku jiného bydlení chtějí pro sebe a děti víc než
ubytovnu. Jinou klientku velice zaujal workshop pilates,
kde si vyzkoušela cvičení na zdravá záda, a pokračuje
ve cvičení i doma.
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        sme rádi za to, že jsme mohli 
nastoupit k vám do školky a že jsme poznali 

tak skvělé učitelky.  
 

Maminka klientky
 

J

Příběh Honzíka
Honzík přišel do předškolního klubu v červenci 2019. Dlouhodobě odmítal spolupracovat, zapojovat se do
společných aktivit, nemluvil a neposlouchal. Byl agresivní. S rodiči neuměl v naší přítomnosti navázán téměř
žádný fyzický kontakt. Honzík zpočátku dokonce i vrčel a při sebemenším konfliktu měl tendence všechny okolo
bít. Rodiče z něho byli nešťastní, neuměli se s ním domluvit a potřebovali pomoc. Trvalo asi  2 měsíce, než chlapec
přestal být agresivní. Později se naučil i prosit, omlouvat a děkovat. 
Poslední dobou se zapojuje do společných aktivit jako je cvičení, ranní kruh (Kolo mlýnský, Dobrý den,
Máme ruce), snaží se mluvit, hezky si hraje, půjčuje hračky, uklízí po sobě a poslouchá. Z věcí se raduje, všechno ho
baví, zajímá se a velmi se utužil vztah s rodiči, kteří si jeho pokrok velice vychvalují. S rodiči si, při příchodu do
předškolky, dávají pusinku nebo se obejmou. Tatínek s Honzíkem hraje různé oblékací hry, aby syna při oblékání
motivoval. Při vánoční akci v naší organizaci seděla rodina pohromadě a radovala se společně z dárků, které
dostal Honzík a jeho mladší bratr. Rodiče v rámci jedné z aktivit napsali  vzkaz: ,,Děkujeme za syna, že s ním 
paní učitelky mate trpělivost. Děkujeme vám  paní  učitelky.“ Chlapec bývá bohužel často nemocný, ale rodiče ho
řádně omlouvají a dokonce nosí i lékařské zprávy (bez našeho vyžádání).

CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI
Rodinám s dětmi od 3 do 6 let nabízíme předškolní klub a s ním spojenou podporu rozvoje rodičovských
kompetencí. 
Cílem předškolního klubu je připravit dítě i jeho rodiče či zákonného zástupce na povinnou předškolní či
školní docházku. Předškolní klub je otevřen od pondělí do čtvrtka, a to vždy od 8 do 12 hodin. Po 12. hodině je
možnost domluvit se na osobní konzultaci. S dětmi pracujeme nejen v předškolním klubu, ale i v jejich domácím
prostředí.

             ěkujeme za Martínka,
 že s ním paní učitelky 

máte trpělivost. 
 

Tatínek Martinka
 

D

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY  
Každý měsíc probíhají třídní schůzky, kde společně s rodiči hodnotíme a konzultujeme osobnostní rozvoj 
a pokroky jejich dětí.  Každý měsíc probíhá minimálně jeden workshop, na kterém se snažíme sblížit i rodiče mezi
sebou a snažíme se je namotivovat k aktivitě i doma (pečení, tvoření,…).

Do předškolního klubu dochází externí
logopedka, a to 2-3 krát týdně, která se věnuje
zlepšení výslovnosti dětí a také na celkovému
rozvoji komunikačních dovedností.  
 
Každý čtvrtek chodíme zpívat do naší hudebny 
s panem Gejzou Horváthem a vedeme tak děti 
i k hudbě.  
Naše maminky se naučily chystat dětem zdravé
svačiny a společně jsme odbouraly nevhodné
svačiny, které jsou navíc finančně nákladnější.

               sme vděčný za školku v IQRS, 
že si  Michellka našla kamarády 

a rozmluvila se.
 

Maminka  Michellky
 

J
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AKTIVITY PRO PODPORU KOMUNITY

ROMANE  KUCHARKY

V září 2019 přišla skupinka žen s nápadem, že se budou potkávat, zdokonalovat se ve vaření a sdílet osvědčené
recepty. Skupinka 6 žen si  vymyslela název  Romane  kucharky. Potkávají se 2 x měsíčně a využívají komunitní
kuchyně v centru  Savore  Džene na Bratislavské. Ženy si na každé jídlo přispívají finanční částkou a z toho poté
společně nakoupí suroviny. Romane  kucharky  se naučily několik nových receptů na polévky, kynuté těsto,  goja 
(vepřová střeva plněná bramborovým těstem) a  džatky  (noky z bramborového těsta obalované v kysaném zelí 
a škvarkách), tradiční svíčkovou omáčku aj.  
Ženy si již vyzkoušely vařit na zakázku na akce benefice  Gendalos, Sousedské  setkání v Káznici a na akci pro
dobrovolníky IQ Roma servisu. Na akce ženy připravily např. oblíbené šneky,  šinga  (závin) a jednohubky. 
Z výtěžku nakoupily suroviny na výrobu vánočního cukroví a zástěry. Do budoucna mají ženy v plánu pokračovat
ve vaření pro ostatní a chtějí si vyzkoušet zdravé recepty. Romane  kucharky  baví účastnit se akcí a mají radost, že
se mohou o dobrá jídla  podělit s ostatními. Přály by si vydělat finance na návštěvu divadla a  wellness, kde by si
odpočinuly od každodenních povinností. Ženy se střídají v hlídání dětí a atmosféra u jejich akcí je provoněna
dobrým jídlem a radostí dětí, které jsou vaření taky účastny. 

AKTIVITY PRO RODINY TÝMU 
SLUŽEB JMK
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  (SAS)  je
realizována i  v menších lokalitách Jihomoravského kraje.
Za klienty dojíždíme do Vyškova, Bučovic, Zastávky 
u Brna a Orlovic.
Naše aktivity probíhají především v rodinách, ve Vyškově
využíváme pobočku na Náměstí Československé armády
1/2A. Při spolupráci s  dětmi se zaměřujeme na to,
abychom zapojili rodiče do jejich rozvoje i vzdělávání. Při
spolupráci dbáme na komplexní posouzení situace rodiny
a společně pracujeme na celkové stabilizaci. V  případě
potřeby doporučíme rodinám další vhodné služby v jejich
okolí.

DOUČOVÁNÍ  
 
Doučování dětí pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením 
představuje  v těchto malých obcích  zásadní službu.
Poptávka po podpoře ve vzdělávání  je dlouhodobě velmi
silná nejen ze strany rodičů, ale i samotných dětí. 
Doučování pomáhá nejen dětem, ale i rodičům, kteří se při
pravidelných návštěvách doučovatelů mohou doptat na
informace k učivu.
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V rodinách, kde není doučovatel, pomáhá se zvládnutím učiva sama sociální pracovnice. Větší poptávka je ale ze
strany rodičů po přímém doučování bez jejich účasti. Učit se novému učivu je pro rodiče náročné vzhledem k
jejich životní situací. Proto jsou rádi za vnější podporu ze strany doučovatelů nebo pracovnic  služby SAS a za
finanční podporu nadace J8T.

VZDĚLÁVÁNÍ

V minulém roce jsme pracovali na zakázkách týkajících se výběru střední školy a oborů, přihlášek na SŠ, motivaci
ke středoškolskému studiu a udržení se na střední škole. Rodinám jsme také nabízeli podporu v doprovodu na
školy nebo veletrhy. Jeden klient s rodinou využil možnosti doprovodu na veletrh středních škol ve Vyškově.

NÁVAZNOST  NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  GENDALOS

Klientům spadajícím pod program  Gendalos  jsme zařizovali stipendia, především z MŠMT a ze Studijního fondu
 Gendalos. V roce 2019 se dařilo aktivizovat mladé klienty  Gendalos  z Bučovic, kteří se zúčastnili 2 akcí 
v Brně a 1 akce v Břeclavi. Neochota rodičů pouštět děti do Brna, daleko od domova, se v tomto směru zlepšila.
Rodiče i mladí klienti si začali více uvědomovat  závazky  stipendií – plnění dobrovolnictví na oplátku za finanční
podporu. V rámci administrace stipendií  fungovala  komunikace se školou  SOU  Kyjov. Tato škola vstřícně
spolupracuje s IQ Roma servisem. 

DOPROVODY
V rámci  spolupráce  se osvědčily také doprovody na úřady a spolupráce s OSPOD. Klienti reflektují jiný přístup
úřednic v případě, že mají  s  sebou někoho z pracovníků organizace.  Podporujeme klienty v tom, aby si nárokovali
právo využívat doplatek na bydlení. Jedná se o tzv. tajnou dávku, o které úřednice aktivně neinformují. Vedeme
rodiny k odvaze vyjednávat svá práva.

V průběhu roku jsme začali pracovat s rodinou, kde dvojice bratrů nastoupila na střední školu obor Zednické
práce. Bratři (dvojčata) přišli na střední školu ze speciální základní školy, v které si neosvojili ani základy učiva 
z běžných předmětů jako matematika a český jazyk. Jedná se o velmi motivované  chlapce, kteří vnímají
vzdělávání jako zásadní pro svou budoucnost. Dokončení studia pro ně znamená získat nejen jednodušeji práci,
ale i prestiž „být vyučený“. V průběhu prvního pololetí byli na praxích často sami a učitelé je za jejich zápal
oceňovali. V současnosti dále běží doučování a kluci jsou stále odhodlaní studovat. Přestože rodičům byla
nabídnuta pomoc s financováním studia skrze různá stipendia, rodiče se zatím chtějí spoléhat na vlastní zdroje 
a vše okolo školy si zajišťují sami.

Příběh z praxe:
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PÉČE O DÍTĚ 
A RODIČOVSKÉ
KOMPETENCE

ZDRAVÍ RODINY 
A RODINNÉ VZTAHY

BYDLENÍ ZAMĚSTNÁNÍ A FINANČNÍ
HOSPODAŘENÍ RODINY

SPOLUPRÁCE S OSPOD 
A DALŠÍMI INSTITUCEMI

OSPOD

Také v Břeclavi realizujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Pracujeme jak v domácnostech klientů,
tak na pobočce 1. máje v Poštorné. 
Naše práce se zaměřuje na podporu v  těchto oblastech:

AKTIVITY PRO RODINY TÝMU POBOČKY BŘECLAV

SPOLUPRÁCE S OSPOD

Pracovali jsme s 11 rodinami, které spolupracují s OSPOD nebo byla spolupráce navázaná na doporučení.  
Z oddělení náhradní rodinné péče s naší organizací spolupracují 3 rodiny. 
Trojstranné dohody (klient, OSPOD a SAS) byly uzavírány v roce 2019 podle zaměření spolupráce a vymezovaly
sdílení informací k navrženému plánu. Celkem bylo uzavřeno 6 dohod.  
V rámci spolupráce s OSPOD byly v roce 2019 uspořádány 4 případové konference. 

V rámci zlepšení situace rodiny dochází i ke spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).  
 

V rámci služby SAS realizujeme projekt Komplexní práce s ohroženou rodinou v Břeclavi. Projekt byl zahájen 
v červenci 2018 a v průběhu roku 2019 do něj již bylo zapojeno 12 rodin. 

Letní Plácky 2019 navštěvovalo v průměru 16 dětí. Děti
nejčastěji hrály míčové hry, vybarvovaly omalovánky,
vyplňovaly pracovní listy, skákaly přes gumu a hrály deskové
hry. Celkově děti hodnotily plácky jako přínos. Ocenily, že
jim věnujeme čas a připravujeme program.

PLÁCKY

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A MLÁDEŽ
KLUB PŘÍSTAV
•  Ve 2. pololetí šk. roku 2018/2019 byla návštěvnost průměrně 
    4 klienti. 
•  V 1. pololetí šk. roku 2019/2020 byla návštěvnost průměrně
    7,6 dětí. 

Ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsme doučovali 
18 aktivních klientů.
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.

DOUČOVÁNÍ
Příběh z praxe:
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
první pololetí a doučuje se z matematiky 
a anglického jazyka.

V rámci podpory MPSV pořádáme každý rok workshopy pro rodiče zaměřené na preventivní působení v oblasti
výchovy a zdraví. Témata se zaměřují na nástup do ZŠ i MŠ, zdravé stravování a prevenci onemocnění a výchovu 
a vývoj dětí. V roce 2019 proběhlo 9 workshopů.  

KDO NÁM S DOUČOVÁNÍM POMÁHAL?

V 1. pololetí školního roku 2019/2020 doučovalo celkem 13 lidí. Z toho 4 praktikanti z Masarykovi  Univerzity
     a 2 dobrovolníci.
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10 
PĚSTOUNSKÝCH RODIN

9 
ŠKOLENÍ PĚSTOUNŮ

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ 
V roce 2019 proběhlo celkem 9 skupinových školení, která reagují na aktuální potřeby pěstounů - např.: Práva
dětí, Ohraničení živlů – jak efektivně stanovovat a posilovat hranice v chování dětí, Jak učit děti zodpovědnosti,
Stačí jen základní škola? Děti ve vězení. 
Ze zkušeností se nám osvědčila diskuzní a  zážitková forma, která pracuje s vlastními zkušenostmi pěstounů 
a jejich sdílení ve skupině.   Podařilo se také poprvé realizovat v rámci doprovázející organizace Víkendové
vzdělávání pro pěstouny, které proběhlo v květnu v krásném prostředí rekreačního střediska Prudká. Účastníci,
pěstouni a jejich pěstounské děti zde načerpali nejen další potřebné vědomosti, ale také energii  z přírody. Děti se
zde lépe poznaly a tím i navázaly vztahy s ostatními s podobným příběhem. Pěstouni si zde doplnili potřebné
vzdělání, např. v právní oblasti, zejména co se týče diskriminace na pracovním trhu a jak se bránit. 
Bavili se o významu pohybu pro život dítěte a o správném držení těla. Pěstouni byli proškoleni profesionálním
záchranářem v první pomoci a pod vedením rodinné terapeutky se dozvěděli, jak je pro dítě důležité znát svou
rodinu a její příběh, kvůli upevněním rodinných vazeb.

Analýza potřeb rodin ze sociálně vyloučených lokalit 

Otázky náhradní rodinné péče v právním kontextu 
Metodika pro práci s příbuzenskými rodinami 

V probíhajícím projektu Doma s rodinou, za finanční
podpory Nadace  Sirius a spolupráce s organizací Drom,
romské středisko, jsme pokračovali se setkáváním 
v pracovních skupinách. V rámci projektu vzniklo několik
dokumentů zaměřených na problematiku náhradní rodinné
péče v  prostředí  sociálního vyloučení: 
 

     s dětmi v náhradní rodinné péči, 

     ze sociálně vyloučených lokalit.
 
V květnu jsme se také zúčastnili spolu s jednou pěstounkou
kulatého stolu v rámci tématu dlouhodobá pěstounská péče
s důrazem na příbuzenskou pěstounskou péči, doprovázení
pěstounů a dávky pěstounské péče. Zde jsme diskutovali 
o problematice s dalšími odborníky a ministryní práce 
a sociálních věcí paní Janou Maláčovou.

Posláním programu PRO PĚSTOUNY je podpora dobrého fungování rodiny, kde se zaměřujeme zejména na
příbuzenskou pěstounskou péči.

PROGRAM PRO PĚSTOUNY

DĚTÍ

1 
VÍKENDOVKA S 12 HODINAMI 
VZDĚLÁVÁNÍ

Díky Nadaci Terezy Maxové, která již v minulém roce
podpořila náš projekt „Pojďme spolu ven II“, jsme spolu 
s pěstouny hledali aktivitu, kterou by s dětmi chtěli zažít.
Pěstouni vybrali návštěvu aquaparku v Kohoutovicích, kde
jsme společně strávili půl dne. Pěstouni si odpočinuli a děti
se dostatečně vyřádily. Tato nadace podpořila 
i jednu pěstounskou rodinu proplacením pobytu pro dvě
děti, které vyrůstají spolu s pěstounským dítětem v jedné
domácnosti.

13
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     osláním terénního programu v Brně 
a obcích Jihomoravského kraje 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, 
a žit tak spokojený a důstojný život v širší

společnosti.

P

PRO  DOSPĚ LÉ

CÍLOVÁ SKUPINA:  
Terénní program mohou využívat osoby starší 15 let, zejména Romové 
a Romky, kteří jsou ohroženi životem v sociálně vyloučených lokalitách 
a v důsledku toho neumí nebo nemohou řešit svou nepříznivou životní
 situaci sami.

Spolupráce v domácnostech klientů 
Doprovody na úřady 
Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi 
Podpora při prosazování práv 
Návaznost na další potřebné služby

NABÍZÍME:  

DLUHOVÁ 
PORADNA 
V BŘECLAVI

KARIÉROVÉ 
CENTRUM

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ ZAHRNUJE TAKÉ:

487 
KLIENTŮ A KLIENTEK TERÉNNÍHO

PROGRAMU

TŘI TÝMY: 
        Tým terénní sociální práce
         Vranovská 856/45, Brno
 
         Tým služeb JMK  
         Nám. Československé armády 1/2A, Vyškov
 
        Tým pobočky Břeclav
        Třída 1.máje, Břeclav
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TERÉNNÍ PROGRAM V BRNĚ
Terénní program v roce 2019 pokračoval v nastavené práci, jako v předchozích letech. Nejčastějšími zakázkami
opět bylo hledání standardního bydlení, podpora při jednání s úřady (především Úřadem práce) a nově podpora
při přípravě oddlužení. Přestože nově zavedený systém oddlužení není stále ideální, znamenal pro mnoho našich
klientů konečně možnost osobního oddlužení. Nejčastěji to byli klienti v invalidním/starobním důchodu, kteří z
důvodu obrovských úroků a penálů nemohli do oddlužení vstoupit. Těmto klientům nyní můžeme pomoci
shromáždit veškeré podklady, které po nich zákon požaduje.

Na naši službu se na jaře tohoto roku obrátila rodina, která chtěla pomoci mladému muži, jež přespával na
schodech v jejich domě. Po předání informací jsme pána Karla kontaktovali, abychom zjistili, jak mu můžeme
pomoc. Pan Karel odjel z Jihlavy, kde bydlel, do Brna za svou rodinou. Rodina mu však odmítla pomoc. Vzhledem
k tomu, že neměl žádné finanční prostředky, ani nikoho, na koho by se mohl obrátit, dohodl se s majitelem domu,
že v něm může přespávat na schodech, pokud si to odpracuje. Pan Karel byl ve velmi špatném psychickém 
i fyzickém stavu. Pracovnici naší služby se podařilo zjistit, že pan Karel docházel za brněnským psychiatrem.
Domluvila mu zde ve velmi krátké době schůzku, aby se podařilo opět nastavit medikaci a stabilizovat stav pana
Karla. Díky spolupráci s Potravinovou bankou jsme mohli pana Karla podpořit i základními potravinami. Při
mapování situace vyšlo najevo, že pán je částečně omezen na svéprávnosti, jeho občanku má opatrovnice 
v Jihlavě, která má na starosti i jeho finanční prostředky. Pan Karel se do Jihlavy nechtěl vrátit, neboť měl zde
velmi špatné zkušenosti. Ve spolupráci s jeho opatrovnicí se podařilo zajistit panu Karlovi chráněné bydlení 
v jiné obci, z čehož měl velkou radost.  Bylo tak potřeba zajistit pouze přepravu pana Karla do Jihlavy, kde jej
převzala opatrovnice a pomohla mu se dopravit do jeho nového bydlení. Vzhledem k nedostatku financí se naší
pracovnici podařilo panu Karlovi zajistit charitativní jízdenku od Charity České republiky.  V současné době žije
pan Karel v chráněném bydlení, kde je velmi spokojen. To víme, protože pravidelně kontaktuje naší kolegyni, aby
jí poděkoval za pomoc.

Příběh z praxe: Z ulice domů

       sou k dispozici, když člověk potřebuje něco řešit. Pomůžou.
Spolupráce s klíčovou pracovnicí je pro mě důležitá, chodí se mnou

vyřizovat kam je třeba.
 

Klientka            
 

J
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                polupráce s pracovníky terénního týmu 
IQ Roma servis je na výborné úrovni. 

V loňském roce jsme společně prováděli šetření
sousedských stížností a také sepsali 

manuál pro ostatní pracovníky, 
jak v případě stížností co nejlépe postupovat. 

Operativně řešíme dluhy nebo situace, 
kdy jsou domácnosti ohrožené ztrátou bydlení. 

Spolupráce funguje velmi dobře.
 

Klára Kolbabová, 
bytová ombudsmanka

S

V minulém roce se v bytě  podařilo udržet 41 rodin, které byli z původních 50  zabydleny v městských bytech  v
Brně. Velké části rodin se díky bydlení a sociální podpoře podařilo výrazně stabilizovat. Nalezli si práci a děti
nastoupily do nesegregovaných škol. Nepotřebují tak další podporu sociálních pracovníků. U části rodin je situace
stále velmi složitá, a to především z finančních důvodů. Mají dluhy a větší množství exekucí. Legální práce tak pro
ně často znamená zhoršení jejich situace, což znamená, že jsou odkázáni na brigády a státní podporu. Dluhy jsou
tak stále nejčastějším tématem, které s rodinami tým RRH řešil.

ZABYDLOVÁNÍ OHROŽENÝCH RODIN
Návazný projekt podpory rodin zabydlených v projektu Rapid Re-housing v březnu 2020 skončil. Zároveň však
byla v roce 2019 nastartována výzva 108, Ministerstva práce a sociálních věcí, která čerpá z projektu RRH 
a principů  Housing  First  inspiraci. Přestože samotný projekt končí, jeho myšlenka a principy se šíří po celé
České republice.

ZABYDLENÝCH
RODIN50 41

V ROCE  2019 SI
UDRŽELO
BYDLENÍ 

RODIN

TERÉNNÍ PROGRAM V BŘECLAVI
V roce  2019  poskytovala organizace IQ Roma servis, z.s., sociální službu terénní programy také v ORP Břeclav. 

NAŠE PRÁCE SE ZEJMÉNA ZAMĚŘUJE NA TYTO CÍLE:

Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro aktivní nízkopříjmové klienty. 
V roce 2019 jsme spolupracovali se 3 klienty, kteří aktivně vyhledávali komerční bydlení. Problém představuje příliš
vysoká kauce. Mnoho klientů se ani o změnu bydlení z důvodu nedostatku financí nesnaží.   
 
Poskytovat efektivní službu prevence a včasného řešení zadluženosti na bydlení. 
V roce 2019 jsme pracovali s jedním klientem, který měl dluh v městském bytě. Dluh se podařilo uhradit, tím jsme
předešli ztrátě bydlení. Poplatky spojené s bydlením (energie) řešili 2 klienti, kterým se podařilo dluh snížit.   
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Zvýšit pracovní příležitosti a uplatnění  Romů, zvyšovat základní sociálně – profesní kompetence dospělých
klientů pro nalezení zaměstnání. 
V roce 2019 jsme pracovali se 4 klienty na hledání zaměstnání. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti se poradenství
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.   
 
Snížit předluženost a počet problémů s dluhy mezi klienty. 
V roce 2019 bylo celkem 7 klientů, kteří řešili zadluženost komerční i nekomerční. 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.

Podrobnější informace o aktivitách terénního programu v Břeclavi a pobočky IQRS Břeclav naleznete
v samostatné příloze Zpráva o činnosti 2019 Břeclav.
 

TERÉNNÍ PROGRAM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
DLUHY A DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 
Velmi častým tématem, se kterým se v naší práci potýkáme,
jsou dluhy. Naši klienti často padají do dluhových pastí, ze 
kterých není cesty ven. I při jedné exekuci jim může být
stržena tak vysoká částka, že jim nezbude dost peněz na řádné
zaplacení nájmu. 
V  tomto případě se jim ani nevyplácí chodit do práce, protože
by se pak uvrhli do ještě větší chudoby, než když pobírají
dávky v hmotné nouze. 
Jde-li to, řešíme podobné situace oddlužením. Bohužel tato
forma vypořádání se s dluhy není možná ve všech případech.
Vůbec není neobvyklé, že mají lidé exekuci s tak vysokými
úroky, že je nejsou schopni nikdy splatit. 

BRNO

BŘECLAV

ZASTÁVKA 
U BRNA BUČOVICE

VYŠKOV

SLUŽBU REALIZUJEME V OBCÍCH VYŠKOVSKA,
V ZASTÁVCE U BRNA A BUČOVICÍCH.

Naše klientka má exekuci, kde z jistiny 130.000 Kč každý měsíc naběhne na úrocích 8.000 Kč. Z jejího důchodu je
však měsíčně strháváno 1.600 Kč. Jelikož nemá žádný jiný zdroj financí, je pro ni nemožné tento dluh
splatit.  Velkým problémem v otázce dluhů jsou společnosti jako Profi Credit. Naštěstí už máme několik úspěšných
případů, kdy se jejich praktiky podařilo zastavit. Klientka měla osm půjček. Soud naštěstí nepřiznal společnosti 
Profi  Credit  jejich vysoké úroky, ale stanovil úrokovou sazbu dle ČNB. O našem „boji“ s praktikami této
společnosti vyšel v minulém roce článek na Alarm.cz.

Příběh z praxe: 

POMOC PŘI ŘEŠENÍ DÁVEK A SYSTÉMOVÉ PODPORY
V terénu narážíme na novodobé důchodce, kteří nemají nárok na důchod. Důvodem je nedostatek odpracovaných
let. Jedná se o velký problém,  a to nejenom mezi lidmi s nízkým vzděláním. Ti si často neuvědomují nebo
nepřipouští, že důchod brát nebudou. Jelikož je 30 let od pádu režimu, kdy byl pracovní systém nastaven jinak a
pracoval opravdu každý, lidí s neodpracovanými roky přibývá. Tito lidé právě vstupují do důchodového věku.
Celou věc zhoršuje trh s bydlením. Byty jsou často předražené a nedostupné. Pro lidi ve velké chudobě je taková
situace neřešitelná.

Klientka byla samoplátcem na zdravotním pojištění, je čerstvě seniorkou, starobní důchod má zamítnutý pro
nesplnění podmínek, ale nevěděla, že může být státním pojištěncem z pohledu zákona o veřejném zdravotnictví.
Paní byla moc ráda, že se jí ještě i zpětně vrátily uhrazené platby za zdravotní pojištění.

Příběh z praxe: 
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S klientkou jsme řešili zdravotní pojištění. Klientka
se po 5 letech vrátila z Británie. Ačkoli měla v ČR
stále trvalý pobyt, VZP ji odmítla pojistit a klientka
byla pouze připojištěná na britské pojištění 
u manžela. Klientce se narodil syn, kterému bylo
pojištění taktéž odepřeno. Klientka si některá
vyšetření musela platit sama. VZP po klientce chtěla
hromadu dokumentů, některé z nich se již
nevydávaly (to jsme zjistili na straně Británie, když
jsme zažádali o dokumenty). V zoufalství jsme
požádali o pomoc úřad veřejného ochránce práv,
který se případu ujal.  Ombudsmanka  doporučila
rozvod, nebo čestné prohlášení, že klientka neví nic 
o svém manželovi – sama vše napsala na centrálu
VZP s tím, že mají jak klientku, tak jejího syna
pojistit. I tak jsme v Brně na VZP měli problémy 
a klientku i jejího syna opět odmítli pojistit. Poté
jsme mluvili s vedoucí na VZP a až po předložení
vytištěné komunikace mezi námi a právničkou od
veřejného ochránce práv klientka se synem pojištění
získali.

Příběh z praxe: 

PODPORA JEDNÁNÍ S ÚŘADY A DOPROVODY
Dalším tématem, kterým se zabýváme, je komunikace

klientů na úřadech, speciálně  na ÚP – úsek  hmotné

nouze. Úřednice v mnoha situacích neposkytují správné

nebo úplné informace, což má dalekosáhlé následky.

Snažíme se proto naše klienty doprovázet a úřednic se co

nejvíce doptávat a přimět je k tomu, aby informace

klientům sdělovaly samy od sebe.

 

 

PREZENTACE IQ ROMA SERVISU 31.  8. 2019  VE VYŠKOVĚ NA „DIALOGFEST“
Návštěvníky festivalu jsme seznámili s činností naší organizace.  Navázali jsme spolupráci s dalšími neziskovými
organizacemi, které působí ve Vyškově a okolí (Charita,  Adra, Diogenes). Naše činnost zaujala i zástupce 
z neziskových organizací z jiných koutů ČR, zajímali se o Metodiky případové a interaktivní práce s rodinou.
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IQ Roma servis se tématu zaměstnanosti věnuje dlouhodobě a tato oblast je i součástí strategie organizace.
Chceme se podílet a spolupracovat s veřejností na vytváření rozvojových a   pracovních příležitostí, bořit
předsudky vůči romské menšině a podporovat ji v  dosažení úspěchů.   Kariérové centrum  vzniklo za účelem
zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně znevýhodněných, především Romů.
 
Inovativním prvkem při práci s  klienty  Kariérového centra je provázanost a komplexní podpora   zacílená na
vstup/návrat na trh práce skrze vzdělávací aktivity, podporovaná  pracovní místa a   komplexní právní
poradenství.    Podporovanými místy jsou nazývány tréninková pracovní místa a stáže, které mají za cíl rozvíjet
dovednosti a kompetence účastníků tak, aby se zvýšila jejich šance při získání a udržení pracovního uplatnění
na otevřením trhu.    
Návazně nabízíme právní poradenství v pracovně právních vztazích a řešení pohledávek prostřednictvím podání
insolvenčního návrhu. Uvědomujeme si, že nalezení zaměstnání není jediným prvkem, který má vliv na změnu
životní úrovně, proto je poradenství napojeno na právní pomoc.

TRÉNINKOVÝCH
PRACOVNÍCH MÍST

KARIÉROVÉ CENTRUM V BRNĚ

KLIENTŮ A KLIENTEK
144

PPRACOVNÍ STÁŽE
4

V  roce 2019 si díky podpoře kariérového poradce
našlo 10 klientů uplatnění na otevřeném pracovním
trhu a získalo práci na hlavní pracovní poměr. 
Klienti Kariérového centra byli úspěšní a získávali
také pracovní dohody, které jsou pro obě stany
stále zajímavé. Z celkového počtu tedy za rok  2019
uzavřelo 11 klientů dohodu o provedení  práce 
a další 3 klienti dohodu o pracovní činnosti.
 
Stáž jsme v roce 2019 zprostředkovali 4 klientům 
a novou pracovní zkušenost skrze tréninkové
místo získalo v  daném roce celkem 9 klientů.
Možná se v  očích veřejnosti budou zdát čísla
zanedbatelná, nicméně jednání se zaměstnavateli
jsou v tomto směru bohužel stále náročná. 
 
V průběhu roku jsme se setkávali s odmítnutím 
a nepochopitelným diskriminačním přístupem
. Zjišťujeme, že ve společnosti panují stále
 předsudky vůči, Romům a jsme připraveni 
je odbourávat, mimo jiné i prostřednictvím 
tohoto projektu. 
 
Inspirující může být právě zpětná vazba 
od Moravské galerie Brno, která se s námi do
projektu zapojila, za což ještě jednou děkujeme 
a ceníme si stále probíhající spolupráce.
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Nad rámec projektových závazků se podílíme na spoluvytváření návrhu novely exekučního řádu  zejména v oblasti
odvolatelnosti exekutora a jeho odpovědnosti. Současně v  rámci platformy  zástupců neziskových organizací
probíhá diskuse nad další žádoucí novelizací insolvenčního zákona  tzv. hluchých míst. 

Ulice. Celkem fajn znějící slovo, pokud se neocitnete na ní. Nemáte kam jít, nemáte kde spát, nemáte zázemí,
nemáte nic. Jste v pasti. Spotřebovali jste poslední zbytky peněz, několik měsíců marně hledali práci a teď už
hledání zaměstnání dokonce přestalo být prioritou. Nyní musíte najít místo, kde přespíte. Váš hodnotový systém
se hroutí a převrací, vítězí instinkty. Potřebujete se někomu svěřit, někoho poprosit o pomoc. Jenže ouha, dnešní
doba je podřízena kultu peněz. Kdo je nemá, má stigma. A přiznání, že jste skončili na ulici, vyděsí snad více, než
kdybyste chodili s nálepkou „mám mor“. Všichni vaši kamarádi se bojí, že se od vás nakazí. Kolik toho vaše již
tak dost pošramocená psychika ještě může snést? Snažíte se porazit pud sebezáchovy, který z neznámých příčin
vítězí. Uděláte s ním dohodu, nesmíte klesnout na úroveň zvířátka, pokud by tomu tak mělo být, půjde vám pud
sebezáchovy z cesty a pěkně počká, až zařídíte vše nezbytné. Akceptuje to, dohoda je sjednána.
Už víte, co znamená být sociálně vyloučen. Známí raději přejdou na druhou stranu chodníku, odvrátí zrak, ti
otrlejší kolem vás bez pozdravu rychle projdou. Strach z  nákazy je hrozný. Připadáte si jako šiřitel těch
nejzákeřnějších virů světa. Dochází vám, že nejhorší pro vás není situace sama o sobě, ale její důsledky, to, že
vás okolí vnímá jako bacilonosiče. A s tím si neumíte poradit.
Pomalu se blížíte do situace, která je zmiňována ve vaší dohodě s  pudem sebezáchovy. Zdá se, že i on si to
uvědomuje a pomalu se připravuje na vyklizení bojiště. Ale to by nebyl on, aby se nepokusil situaci zvrátit ve svůj
prospěch! Donutí vás najít si pomoc u organizace zabývající se pomocí sociálně vyloučeným. Jdete na schůzku,
od níž nic neočekáváte. Je vám úplně jedno, proč tam jdete, protože tušíte, že to opět k ničemu nebude, že se
setkáte s nezájmem a opovržením.
A najednou se vám zase obrací celý svět vzhůru nohama. Nikdo vámi nepohrdá, nementoruje vás s profesorskou
důležitostí, dokonce na chvíli ztrácíte pocit, že máte lepru kombinovanou s morem. Po dlouhé době s vámi někdo
jedná jako s  lidskou bytostí. Dokonce to vypadá, že má skutečně chuť vám pomoci. I když pohádkám už dávno
nevěříte, na zázraky zase věřit začínáte.
Chodíte na pravidelné schůzky, teď už vám dávají smysl, brzy se na ně dokonce začnete těšit. Lidský přístup
všech tří pracovníků vám pomalu opravuje vaši polámanou duši a nutí vás se znovu najít. Hledáte dohodu,
kterou jste před časem uzavřeli s pudem sebezáchovy. Ne abyste ji použili, ale roztrhali. Už nebude potřeba. Její
cáry ponecháváte u těch, kteří zavinili její nepotřebnost u těch, kteří jediní s vámi bez okolků začali jednat jako
s člověkem, ne parazitem. Necháváte je tam, kde vám nejvíce pomohli, v Kariérovém centru IQ Roma servisu.

 
Autorkou je klientka Kariérového centra. Příběh byl bez úprav převzat.

Příběh z praxe: 
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CO SE NÁM DAŘILO V ROCE 2019     
 
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
bylo  ušetřeno doposud 85 153 Kč  na jistinách.    
 

Zpracovávání splátkových kalendářů 
a zprostředkování  kontaktů  s věřiteli
 
V roce 2019 bylo zpracováno a dohodnuto  14 splátkových
kalendářů. Menší zájem o tuto službu ze strany klientů je
primárně způsoben tím, že preferují komplexní řešení své
situace oddlužením.  Dále bylo v minulém roce uskutečněno přes 
250  kontaktů s věřiteli, exekutory a institucemi, a to především
při zjišťování výše dluhů.   
 

Realizace programu na podporu rozvoje finanční 
a dluhové gramotnosti a prevence zadlužení 
 
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 pro veřejnost s
celkovou účastí  65 osob.    
 
Zpracování a podání insolvenčních návrhů  
 
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.

DLUHOVÁ PORADNA BŘECLAV

Dluhová poradna nabízí komplexní poradenský a preventivní program směřující ke snížení míry zadluženosti
ohrožených osob v Břeclavi. Nabízí pomoc v  komunikaci s věřiteli, poradenství v zadluženosti, zpracování
insolvenčního návrhu a vzdělávací aktivity pro klienty i veřejnost. Poradna je v provozu od října roku 2018.

Projekt zahrnuje také osvětové a preventivní aktivity směřující ke zlepšení informovanosti a finanční gramotnosti
u cílové skupiny.   Za rok 2019 pracovníci dluhové poradny pracovali s  81 klienty, se kterými proběhlo  1909
intervencí  a  358  kontaktů. Terénní poskytování služby doposud využilo celkem 18 osob.

 KLIENTŮ A KLINTEK
81

 OSVĚTOVÝCH 
AKCÍ PRO VEŘEJNOST

9
ÚSPĚŠNÝCH
INSOLVENČNÍCH NÁVRHŮ

8

Dluhová poradna ve Vyškově 
S novelou insolvenčního zákona začalo přicházet více a více zájemců s žádostí o pomoc s oddlužením,
proto jsme se rozhodli vyčlenit jeden den v týdnu pro dluhové poradenství. 
Od ledna 2020 se mohou obyvatelé Vyškova a blízkého okolí přijít poradit se svými dlužnými závazky
nejen v souvislosti s oddlužením. Každý čtvrtek od 9 do 14 h na pobočce IQRS ve Vyškově se zájemcům
věnuje Silvie Elsnerová.

NE
W

S
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ytváříme prostor pro účast Romů
na zlepšování svého postavení, šíření svých
dovedností a kultury. Rozvíjíme příležitosti

pro setkávání Romů
a neromů.

V

TŘI TÝMY: 
         Tým komunitního centra Savore Džene
         Bratislavská 193/7, Brno
 
         Tým služeb JMK  
         Nám. Československé armády 1/2A, Vyškov
 
        Tým pobočky Břeclav
        Třída 1.máje, Břeclav

 

KOMUN I TN Í  PRÁCE

Zapojení do komunitních aktivit   
Podpora komunitních lídrů a jejich vizí   
Podpora komunitního života v lokalitách 
Komunitní úklidy 
Oslavy Mezinárodního dne Romů 
Workshopy, besídky, akce

NABÍZÍME:  

10
KOMUNITNÍCH
LÍDRŮ V BRNĚ

3
KOMUNITNÍ

PROJEKTY

3
LOKALITY

KOMUNITNÍ PRÁCE 
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V lednu 2019 proběhlo slavnostní otevření
komunitního centra IQ Roma servisu na Bratislavské
7. Komunitní centrum, které nese jméno 
Savore Džene/Všichni lidé, je prostorem pro účast
Romů na zlepšování svého postavení, šíření svých
dovedností a kultury i rozvíjení příležitostí pro
setkávání Romů a  Neromů.  
 
V komunitním centru probíhají pravidelné i nárazové
aktivity, které vedou aktivní lidé, většinou Romové.
Mezi pravidelné aktivity patří například kroužek
romských tanců, jehož účastnice měly již několik
veřejných vystoupení i mimo Brno. Dalším
pravidelným kroužkem je sportovní kroužek bojového
sportu MMA  a  vaření romských žen. 

KOMUNITNÍ PRÁCE V BRNĚ

KOMUNITNÍ CENTRUM SAVORE DŽENE 

Jednou z pravidelných aktivit je příprava autorského muzikálu DŽAS DUREDER. Tento muzikál vytvořil mladý
nadaný Rom, na základě svého životního příběhu. Muzikál odráží skutečný příběh autora, ve kterém vystupují jak
romští, tak neromští umělci, čímž podporují i jednu z hlavních myšlenek muzikálu „podpora vztahů mezi Romy 
a majoritou“. Na námětu příběhu pracovala velmi zajímavá skupinka lidí: Češi, Romové a Američani. 
Muzikál se skládá ze tří příběhů, které se vzájemně prolínají.  Premiéra muzikálu proběhla v prosinci 2019 v jednom
z brněnských divadel, nicméně tým aktivistů, který se ve svém volném čase přípravě muzikálu věnoval, se na
základě velmi dobrých ohlasů veřejnosti setkává i nadále, děj muzikálu rozšiřuje a plánuje s muzikálem další
vystoupení.

V prostorech komunitního centra probíhá také setkávání několika vizážistek, které vytváří vizážistické proměny.
Z těchto proměn vznikají videonahrávky, které jsou prostřednictvím sociálních sítí prezentovány široké veřejnosti.
I díky možnosti využití prostoru komunitního centra s následným vytvořením prezentačního videa se jedné 
z vizážistek podařilo podpořit její „podnikatelské“ záměry v této oblasti.
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Pondělí       14:00 - 20:00 

Úterý           14:00 - 20:00  

Středa         10:00 - 16:30  

Čtvrtek       14:00 - 20:00  

Pátek          14:00 - 20:00

OTEVÍRACÍ DOBA:

Provozním posilovny je Jozef Čonka. 

DALŠÍ AKTIVITY CENTRA V ROCE 2019:

Komunitní výjezd na pietní akt do Osvětimi
uctění památky obětem holocaustu  
Aktivity v parku Tišnovka
Roma koncert  Brno- koncert romských umělců  
Plánování k Týdnu romské kultury (TRK) a jeho

Hallowen párty - akce pro děti

Společné akce:

    organizování - příprava programu a organizování.        

MMA tréninky - sportovní kroužek
Příprava  muzikálu  - workshopy tance, hudby 

Tréninky souboru GYPSY ČERCHEŇA - taneční 

Proměny - setkávání několika vizážistek, 

Pravidelné aktivity:
 

     a zpěvu. Premiéra v Buranteatre 

     kroužek tradičních romských tanců

Doučování  - kroužek doučování pro žáky ZŠ
Vaření- setkávání romských žen nad různými 

 

     recepty s praktickou přípravou receptu. Více o této inciativě  v  programu PRO RODINY Brno (str. )

Během roku se podařilo zrealizovat  12 workshopů.
V létě jsme zrealizovali workshop pod širým nebem
na Plácku, kde se nám podařilo rozšířit informace 
o posilovně a propagovat zdravý životní styl. 

KOMUNITNÍ POSILOVNA ROMA GYM

Ve spolupráci s programem PRO MLADÉ nabízíme komunitní fitness 
na Bratislavské 62, kde si lidé navzájem radí a pomáhají ve cvičení.

Uspořádali jsme i soutěž v silovém trojboji, kterou
si sami účastníci naplánovali a pomáhali s její 
přípravou. 
O Roma Gym  se psalo ve dvou komunitních
novinách, a to v Romano  hangos  a v Barvách
Brněnského  bronxu. 
 
Za celý rok posilovnu navštívilo  51 účastníků 
a proběhlo 804  návštěv.

WORKSHOPŮ12 NÁVŠTĚV804UČASTNÍKŮ51

Komunitním fondem Aven Amenca, který zřizuje IQ Roma servis, byly v roce 2019 podpořeny 3 žádosti v celkové
hodnotě 18 200 Kč.  Těmito prostředky jsme podpořili zvelebení komunitních prostor v Břeclavi, mladé sportovce
a taneční kroužek.
 

 
 
Chcete realizovat projekt, který podpoří komunitní soudržnost, nebo máte nápad, který chcete zrealizovat?
Obraťte se na komunitní tým, který vám s žádostí rád pomůže.
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Komunitní úklidy 
Po celý rok 2019 probíhala pravidelná komunitní
setkání
Hurá prázdniny - akce na začátku prázdnin 
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi 26. -28. 7.
2019 
Hola hola škola volá – komunitní akce k ukončení
prázdnin 21. 8. 2019
Vzdělávací výjezd do Muzea romské kultury 

     6. 10. 2019

Zapojení do občanského a kulturního života v obci

KOMUNITA V BŘECLAVI

V rámci komunitní práce jsme i v roce 2019 pokračovali v práci s komunitou především v lokalitě vnitrobloku         
Na zahradách, Riegrova a Krátká. 
 
Na základě vyjádření potřeb komunity, která se i více občansky angažuje, podporujeme stále aktivní skupinu 
v lokalitě v posílení sebevědomí a vlastní identity (romství). Z požadavku komunity vznikl kroužek romského
jazyka a kroužek moderních tanců pro mladší děti. Do kroužků se zapojili děti i dospělí. Kroužky a setkání jádrové
skupiny probíhaly přímo v lokalitě.
 
Naše aktivity a činnost směrovaly především k oživení a stmelení komunity, zlepšení vzájemného sousedského
soužití a zapojení do občanského a kulturního života v obci.

Akce a aktivity pro zlepšení soužití

Oslava Mezinárodního dne Romů v rámci Týdne
romské kultury  
2. ročník fotbalového turnaje Jekhetaniben  
Oslava Dne matek -  jednotlivci z komunity se
zapojili do pochodu „Míle pro mámu“
Aktivní se zapojení na Bleších trzích pořádaných
městem Břeclav  
Vánoční nadílka dětem díky projektu Krabice 

Taneční soubor vystoupil na Veletrhu sociálních
služeb v Domově pro seniory či na setkání Spolku        

Přátelský fotbalový turnaj 
Vánoční vystoupení v  Domově pro seniory a pro 
 Spolku neslyšících

 

     od bot

     neslyšícíchPodrobnější informace o aktivitách komunity
v Břeclavi a pobočky IQRS Břeclav naleznete 
v samostatné příloze 
Zpráva o činnosti 2019 Břeclav.
i
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Workshop k intimnímu zdraví 25. 4. - tématem byly
problémy inkontinence, o kterých se ve společnosti
moc nemluví. Probrali jsme možnosti chirurgické léčby,
komunikace s lékařem, předoperační vyšetření a průběh
operace.

Workshop k cukru v nápojích a čím jej nahradit 

Workshop Zuby – pohroma huby 13. 6., 

Aktivity spojené s výukou tříděním odpadu  3. 8. 
Setkání k tématu diskriminace a extremismu 

Workshop  Vše co jste možná ani nechtěli vědět 

Workshop k problému Diskriminace s JUDr. Pavlem 
Šitavancem  28. 11.– co je diskriminace a jak se jí bránit

Výjezd do Muzea romské kultury 14. 2. 

Výjezd na průvod romské hrdosti  8. 4.

Čtyři sousedská setkání, dva komunitní úklidy
chodníku.
Vánoční besídka s Krabicí od bot  
Obchůdky Albert 

 

     9. 5.– možnost vyzkoušet si náhradní druhy slazení
 

     s MUDr. Ivetou  Shornou – zaměřený na zubní hygienu,      
     zubní péči a léčbu zubů
 

     s JUDr. Janem Latou. 3. 8.
 

     o sexu  19. 9.– zaměřená na rozdíly mezi ženským 
     a mužským tělem, menstruaci a sexuální  život 
 

 

     k upevnění znalostí o romské historii.

 

KOMUNITA VE VYŠKOVĚ
Ve vyškovské komunitě proběhlo  31 setkání  při korálkování, nebo jiných výtvarných aktivitách. Věnovali jsme se
práci s korálky, s papírem i látkami. Vyráběli jsme výrobky pro plánované Obchůdky Albert a také nástěnku k MDR.
Některé schůzky se nesly jen v duchu sousedských rozhovorů nebo povídání o dětech. V první polovině roku jsme
vymýšleli hru Pohádkový les.

Komunitní úklid neprůchozího chodníku.
40  |  



Samy klientky přišly 6. 6. 2019 s tím, že by
chtěly navštívit  Ghettofest  v  Brně. Z  Vyškova
se vydaly hromadně bez doprovodu
 pracovnice. 
Jako finanční prostředky jim posloužil výdělek 
v rámci Obchůdků Albert. Klientky pozvaly i ty,
které chodí na pobočku teď, ale loni se na
 výdělku nepodílely. 
 
Peníze z  Obchůdků Albert klientky také využily
k  uspořádání oslavy ke konci školnímu roku,
kde opékaly špekáčky. Akce proběhla  27. 6.
 2019.
 

AKCE INICIOVANÉ KOMUNITOU

 
V Olomouci  se konala 12. 9. 2019 tzv. Romská pouť, kam se vydaly maminky i s dětmi. Stejně tak jim na to
posloužily peníze z  Obchůdků Albert, které si v minulém roce vydělaly prodejem vlastnoručně vyráběných
předmětů.  Matky se také rozhodly udělat pro děti Mikuláše. Samy si všechno zorganizovaly. Byly spokojené 
a odpoledne se jim velice líbilo.

 
Obchůdky Albert

Pobyt v Prudké  pro rodiny s dětmi.

 
Průvod romské hrdosti
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ozvíjíme kvalitu poskytovaných
sociálních služeb i dalších

návazných činností.

R

PRO  SPOLEČNOST

Sledování dopadu a kvalita práce organizace    
Týden romské kultury  
Spolupráce v sítích a platformách 
Systémový projekt Zaostřeno na rodinu II. 
Amaro Records  
Ethnic friendly zaměstnavatel  
Akademie Diversitas    
Vztahy s veřejností a dárci 
Kontroly a certifikace

JAK PRACUJEME: 
    

300
LIDÍ V PRŮVODU

ROMSKÉ HRDOSTI

4
AKREDITOVANÉ

KURZY

200 729 KČ
OD INDIVIDUÁLNÍCH

DÁRCŮ
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V roce 2019 jsme se intenzivně věnovali nastavení způsobů, jak vyhodnotit dlouhodobě naši práci a strategické cíle
organizace. Napříč organizací a se zapojením zaměstnanců i klientů hledáme způsoby, jak vidět dopady  naší
práce. Chceme sledovat nejen kapacity a objem práce jednotlivých projektů či služeb, ale především podpořit
pozitivní změny ve společnosti a romské komunitě.   K tomu nám slouží především:
 

SLEDOVÁNÍ DOPADU A KVALITA PRÁCE ORGANIZACE

NASTAVENÍ ŘETĚZCŮ
DOPADŮ PRO

STRATEGICKÉ CÍLE
ORGANIZACE

PRŮBĚŽNÉ REVIZE
A VYHODNOCOVÁNÍ

CÍLŮ SLUŽEB 
A PROJEKTŮ

 POSÍLENÍ TÝMU
EVALUACE 

A AKTIVNÍ ZAPOJENÍ
GARANTKY EVALUACE

PRO CELOU ORGANIZACI

ZÍSKÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY
A PODNĚTŮ OD KLIENTŮ 

I SPOLUPRACUJÍCÍCH
INSTITUCÍ

To vše je pro nás samozřejmě spojeno se zvyšováním kvality služeb, rozvojem kompetencí našich pracovníků
 a uplatňováním principů učící se organizace.

Zkvalitňování péče o klienty

V IQ Roma servisu soustavně pracujeme na zvyšování kvality poskytované péče o klienty. V tom nám i v roce 2019
pomáhaly nejen prostředky EU z Operačního programu Zaměstnanost.  
 
Díky tomu jsme tak mohli realizovat:

pravidelná setkání metodiků služeb 
pravidelná setkání vedoucích služeb  
interní školení k individuálnímu plánování  
workshopy a metodická setkání k nastavování cílů služeb  
individuální supervize pro vedoucí pracovníky a skupinové supervize pro týmy  
odborné stáže v partnerských organizacích  akreditované kurzy zaměřené na zlepšení 

školení k obraně proti diskriminaci, aj.
    práce s klienty a na zavádění inovativních metod
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"Pnutí "
V roce 2019 proběhl již 4 ročník interní vzdělávací
konference. Kolegové zde předávali své znalosti 
a dovednosti ostatním kolegům. 

Systém sociálních dávek (Adam)  

Exekuce a dluhy (Michal T.)  

Jak zapojit děti do práce s rodinami

(Denisa)  

Volejte řediteli - diskuze s Petrem  

Jak se z toho nezbláznit - psychohygiena 

 Příprava romského jídla (Nasťa)  

Základy romského tance (Tereza)  

Základy romštiny (Alena)

      (Verča P.) 

Program Pnutí:
ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

"Vypnutí "
 
Vypnutí je dnem  pro týmy na posílení ducha týmu a
stmelení kolektivu. Tým si v tento den tvoří program
sám. V roce 2019 tak týmy vyrazily např. na výlet do
Dolních Kounic, do lesa nebo na snídani.

3  celoorganizační  setkání   
V průběhu roku proběhla také 3 setkání, při kterých
týmy prezentovaly své dosavadní výsledky a úspěchy.

TÝDEN ROMSKÉ  KULTURY
 
Týden romské kultury je tradiční akcí, kterou upozorňujeme na romskou komunitu, její odkaz, identitu a hodnotu 
v naší společnosti. Společně s Romkami a Romy Jihomoravského kraje slavíme tento svátek ve městě Brně,
Břeclavi i Vyškově. V roce 2019 jsme slavili v období 8. – 12 .4. 2019

TÝDEN ROMSKÉ  KULTURY V BRNĚ 
 
Záměrem aktivit bylo navázání přirozeného
mezikulturního dialogu mezi Romy a majoritou
a tím i podpora pozitivního obrazu Romů. 

Průvod romské hrdosti (8. 4.) 
 
Týden romské kultury byl zahájen v  pondělí,
na Mezinárodní den Romů, Průvodem romské
hrdosti. Průvod vedl od Muzea romské kultury
přes Dominikánské náměstí, kde byla vyvěšena
romská vlajka. Následně průvod pokračoval do
kina Scala. V kině proběhlo hudební i taneční
vystoupení a promítání filmu Roma  Boys  –
Příběh lásky. Do průvodu se zapojilo zhruba
300 lidí.

Zvuková instalace a hudební
vystoupení (9. 4.)
 
V brněnském HaDivadle proběhla exkluzivní 
zážitková multikanálová zvuková instalace 
stereoptypů  vůči Romům. Akci zpestřilo
hudební vystoupení romské kapely a dětí
s  tradičními romskými tanci.  Další program
probíhal v  parku Hvězdička (park Eugena
Horvátha) a v Muzeu romské kultury.

44  |  

PRO  SPOLEČNOST



Zvelebování ulice Bratislavská (10. 4.)
 
Během středy zvelebovala romská komunita ve spolupráci
s graffiti umělcem Oliverem Hellerem a zahradní architektkou
Kateřinou Čadkovou zeď a k  ní příslušící záhon na ulici
Bratislavská.

Diskuze s romskou osobností (11. 4.)
 
Ve čtvrtek proběhla v  komunitním centru  Savore  Džene
diskuze s romskou osobností Michalem Mižigárem.
Michal představil svůj životní příběh, svoji vzdělávací cestu 
a motivoval studenty k získání dobrého vzdělání.

Divadelní festival (11. – 12. 4.)
 
Součástí festivalu bylo představení Hygiena Krve pro žáky 
a studenty i širokou veřejnost, dále představení Filipa Tellera
„Cikánský boxer“, představení „2851 - Jak jsem to přežila“.
Pražské seskupení Ara Art přijelo  s divadelním představením
„Neprojdeš“

Slavnostní zakončení Týdne romské kultury (12. 4.) 
Slavnostní ukončení proběhlo v  brněnském klubu Kabinet
Múz. Součástí večera byl křest knihy romských osobností
vydané Muzeem romské kultury, dále hudební a pěvecké
vystoupení Moniky Bagárové a dalších kapel, jako např. David
Kraus & Gipsy Brothers, Lače Manuša, Gipsy Daktar.

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ V BŘECLAVI  
 
 
Oslavy jsme zahájili o víkendu 31. 3. 2019 v prostorách kavárny Apoštolské církve. Návštěvníci  měli možnost
zhlédnout výstavu fotografií „ A tak šel čas.“ Součástí oslavy bylo vystoupení brněnského souboru  Gypsi  Čerchena
 (romské hvězdy) a pěvecké vystoupení místního břeclavského souboru  Amaro  hangos  (náš hlas). Nechyběla ani
ochutnávka z tradiční romské kuchyně.
 
Oslavy pokračovaly 4. 4. 2019 v kině Koruna, kde jsme oficiálně vyhlásili výsledky  soutěže pro místní Základní
školy: „Můj romský kamarád, můj romský soused“.  Poté proběhla projekce romského  sitcomu  Miri fajta  - moje
rodina, režiséra Robin Strii.  
 
Na mezinárodní den Romů, 8. 4.,   jsme společně s dětmi a dospělými z komunity ostužkovaly Strom dobrých
sousedských vztahů na Valtické. Využité stužky symbolizovaly barvy romské vlajky, jejichž význam jsme mohli
účastníkům při této příležitosti přiblížit. Také jsme si připomněli historii a význam Mezinárodního dne Romů,
k jehož oslavě se v Břeclavi již tradičně připojujeme.  
 
Pátek 12. 4. připadl na slavnostní ukončení v Kabinetu múz v Brně, kde jsme ani s břeclavskou komunitou
nechyběli a zúčastnili jsme se křtu knihy AMENDAR o romských osobnostech.
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OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ 
VE VYŠKOVĚ 
 
Rozhodli jsme se, že se pokusíme spolu s  klienty více
prezentovat Mezinárodní den Romů ve Vyškově. Dohodli jsme
se s vedoucím Odboru místního hospodářství,
Ing. Táborským, že můžeme dát nástěnku do vstupního
prostoru MÚ. Abychom byli s komunitou dobře orientovaní 
v tom, co chceme prezentovat, vypravili jsme se do Muzea
romské kultury, kde jsme si mohli utřídit znalosti o romské
historii. 
Pak jsme dlouze debatovali, co chceme nástěnkou sdělit.
Nakonec jsme se dohodli, že důležitými informacemi jsou
především následující: proč slavíme MDR a proč se používá
slovo  Rom, text romské hymny a vlajka a známe osobnosti.
Přidali jsme i zásobník s letáky, na kterých byl recept na 
Marikĺa. Průvodu romské hrdosti se nás účastnilo 25 z Vyškova
 a Bučovic, líbil se nám celý program – průvod, tanec, projevy
řečníků i promítání filmu. 

Asociace veřejně prospěšných organizací  
Platforma pro sociální bydlení  
Komise pro sociální začleňování  
Komunitní plánování v Brně, Vyškově a Břeclavi  
Pracovní skupina pro sociální oblast Regionální stálé konference JMK  
The European  Anti- Poverty  Network  
RomanoNet  
Spolupráce s obcemi  Brno a Břeclav - koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách
Lokální sít zaměstnanosti Brno 
Vedení pracovní skupiny  Osoby ohrožené sociálním vyloučením  a  Řídící skupina KPSS  v Břeclavi      
Pracovní skupina Projekty a Implementace v rámci spolupráce s agenturou pro sociální 

Pracovní skupina Prevence kriminality Břeclav

  

     začleňování  v Břeclavi

SÍTĚ A PLATFORMY, JEJÍMIŽ JSME ČLENY:

LEGISLATIVNÍ A KONCEPČNÍ ČINNOST  
I v roce 2019 jsme se aktivně zapojili do připomínkování zákonů prostřednictvím Asociace veřejně prospěšných
organizací či pracovních skupin a platforem. Měli jsme tak možnost vyjádřit se například k návrhu novely zákona
 o sociálních službách, o sociálně-právní ochraně dětí či o přídavku na bydlení.
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V říjnu 2019 jsme začali realizovat s podporou EU v rámci Operačního progrmu Zaměstnanost navazující projekt
Zaostřeno na rodinu II. Ten podporuje pracovníky OSPOD a dalších organizací ve využívání inovativních metod
práce s rodinou. Konkrétně se jedná o případové konference, jejich modifikovanou verzi interaktivní případové
konference a rodinné konference. Všechny tři metody jsou velmi důležitým nástrojem práce s rodinou, kde
dostává významný prostor dítě pro vyjádření svého názoru a potřeb.

SYSTÉMOVÝ PROJEKT ZAOSTŘENO  NA RODINU II.

           ylo to moje první setkání s IPK a za mě musím říct, že bylo
velmi přínosné, obohacující a také to byl pro mě zcela 

nový vstup do světa rodiny, se kterou pracuji.
 

Bc. Romana Mauričová, OSPOD Břeclav

V projektu Zaostřeno na rodinu II. prosazujeme, aby byly konference kvalitně a důsledně organizovány a následně
moderovány nezávislým facilitátorem. Velký důraz je kladen na přípravu dítěte a dalších účastníků konference,
aby byli všichni seznámeni s tím, co je čeká, a měli realistická očekávání.   IQ Roma servis dlouhodobě prosazuje,
aby výše uvedené metody byly více využívány ze strany OSPOD a dalších subjektů spolupracujících s rodinami.
Jde o účinné nástroje, jak zjistit názor a potřeby dítěte a nastavit další plán spolupráce.

 

           ro mne  je zásadní fakt, že dítě dostane možnost říct, co si přeje, co by chtělo, co mu dělá
radost, co ho trápí, s čím potřebuje pomoci, aby se v rodině cítilo lépe. Je nutné si uvědomit, 

že se často jedná o děti, které nemají dostatek rodičovské pozornosti. Tímto společným 
setkáním se dává dítěti najevo, že o něho jeho okolí jeví zájem a zajímá ho, co si myslí. 

Už samotná organizace a pak i setkání v dítěti podle mne probudí naději, 
že je důležité a jeho slovo má svou váhu. Bez ohledu na výsledek 

IPK je toto pro mne nejpodstatnějším. 
 

Mgr. Kateřina Wimětalová, OSPOD Brno - Maloměřice a Obřany  
 

Aktuálně je v organizaci vyškolený tým kvalitních organizátorů a facilitátorů konferencí, díky čemuž můžeme
nabízet spolupracujícím subjektům realizaci případových, interaktivních a rodinných  konferencí.  

Zaujaly Vás inovativní metody práce s rodinou? Rádi byste si metody vyzkoušeli ve své praxi? Nebo byste
ocenili více informací o jednotlivých konferencích? V případě Vašeho zájmu o spolupráci se obraťte na
odbornou garantku projektu Zaostřeno na rodinu II.  Kláru Hamplovou, která Vám zodpoví všechny
dotazy.   
Kontakt:  Klára Hamplová, email: klara.hamplova@iqrs.cz,  tel.: 775 867 367
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V kulturním centru a nahrávacím studiu  Amaro  Records  jsme v roce 2019 uspořádali celkem  25 akcí, kterých se
zúčastnilo 590 účastníků. Nově jsme pořádali dva komunitní a kulturní festivaly: Husovický a Folklorní  bašavel.
Vystupovali jsme s kapelou  Čohanas v rámci benefice  Gendalos  na podporu romských studentů. Uspořádali jsme  
3  jamsessiony  stylu  Jazz  Manouche  pro hudebníky z celé České  republiky. 
 

AMARO  RECORDS

V roce 2020 opět otvíráme možnost nejen pro
romskou komunitu si natočit zdarma své
hudební  projekty , a to výměnou za vystoupení
pro IQ Roma servis nebo přímo  Amaro
Records. 
 
Pokud máte zájem, ozvěte se koordinátorce 
Petře Borovičkové na tyto kontakty: 
tel: 733 127 471, 
e-mail: petra@amarorecords.cz, 
facebook:  Amaro  Records

Dále jsme dali příležitost romským lektorům k prezentaci 
a rozvoji romské kultury prostřednictvím  19 workshopů
pro veřejnost se zaměřením na tanec, zpěv, romštinu,
folklorní hudbu a hru na ukulele, kytaru, klávesy.  V  Amaro
 Records  jsme také nahrávali komunitní hudební projekty
pod taktovkou Centra pro rodiče s dětmi a hudební dílny
IQ Roma servisu, kterou vede zkušený romský hudebník
Gejza Horváth.

!

ÚČASTNÍKŮ590 WORKSHOPŮ19 AKCÍ25 JAMSESSIONY 3
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Oceněním zaměstnavatelů za rovný přístup,  kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným
obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování, se věnujeme již
od roku 2007.  
Od tohoto roku bylo oceněno mnoho zaměstnavatelů. Zároveň jsme uspořádali několik kampaní se záměrem
dostat tuto značku do povědomí většinové spolčenosti a na pracovní trh. Na základě průzkumu a zpětné vazby od
zaměstnavatelů chceme tuto koncepci rozvinout a zajistit jí prestiž, kterou si zaslouží.   
V roce 2019 jsme se zaměstnavateli byli v  kontaktu zejména prostřednictvím Kariérového centra a zamýšleli se
nad  možnostmi  jak koncepci  Ethnic  Friendly  zaměstnavatel  nově uchopit.

Od roku 2011 funguje při organizaci sociální firma  Diversitas s.r.o., v rámci  níž funguje vzdělávací platforma
Akademie  Diversitas, která se zaměřuje především na vzdělávání a rozvoj odborných metod práce.  
V roce 2019 realizovala Akademie  Diversitas  13 kurzů s tématy inovativních metod práce, evaluace a měření
dopadu v neziskovém sektoru, dluhové problematiky, systému sociálních dávek aj. Tyto odborné kurzy zpestřilo 
v průběhu roku 7 workshopů u kávy (tzv. Neziscaffé) otevřených široké veřejnosti s tématy PR a marketingu,
projektového managementu, soft  skills  a vedení týmu.

ETHNIC FRIENDLY ZAMĚSTNAVATEL

AKADEMIE DIVERSITAS

Během roku jsme také realizovali (organizovali nebo  facilitovali)  20 případových a interaktivních konferencí,
administrovali  2 rodinné konference,  facilitovali  10 pracovních skupin. Veškeré naše služby a aktuální vypsané
kurzy jsou k nahlédnutí na nově vzniklých webových stránkách www.akademie-diversitas.cz

                    kvělá inspirace a pohodový 
přístup lektorky, dále oceňuji
podklady, které jsme si mohli 

odnést domů.
 

(Anonym, kurz  Sketchnotes)

KURZŮ WORKSHOPŮ 
U KÁVY

 PŘÍPADOVÝCH 
A INTERAKTIVNÍCH

KONFERENCÍ

PRACOVNÍCH 
SKUPIN

           ceňuji zprostředkování
příběhů z praxe, kurz by mohl

být klidně ještě delší.

 
(Aneta Z.,  kurz  Co potřebuje

sociální pracovník vědět 
o drogách)

13 7 1020
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KONTAKT:
vzdelavani@akademie-diversitas.cz

Jak připravit návrh na oddlužení od začátku 

Vedení týmu v sociálních službách I. a II.  

Systém nepojistných sociálních dávek  

Obrana proti diskriminaci Romů

AKTUÁLNĚ AKREDITOVANÉ KURZY: 

     až do konce  

 

Interaktivní případová konference 

Insolvence

Komunikace s dětmi a komunikační bedna 

Evaluace a monitoring v sociálních službách

TÉMATA PŘIPRAVOVANÁ K AKREDITACI:

V roce 2020 se bude Akademie  Diversitas  zaměřovat na rozšiřování  portofolia  nabízených kurzů a na akreditaci
nových kurzů. Nezicaffé  bude pokračovat s nabídkou trendů z oblasti  leadershipu, projektového managementu,
kreativních metod  timemanagemetu, drogové problematiky aj. Akademii    nově koordinuje Natálie Rumlová, jejíž
pravou rukou je administrátorka Monika Menšíková. Sekci inovativních  metod - facilitace a organizace
případových, interaktivních a rodinných konferencí  zastřešuje  Klára Hamplová.

 
Natálie Rumlová:  
+420 605 868 664  

natalie.rumlova@iqrs.cz

      častnila jsem se kurzu PR 
a marketing pro neziskovky, hlavně oceňuji

praktické rady a zkušenosti z oblasti
propagace na soc. sítích. 

 
 

(Karolína Š., kurz PR 
a marketing pro neziskovky)

          ecturers  were  very  well  prepared, 
flexible  and  from  the field.

 
 
 

(Anonym, kurzu Nonprofit 
organizations: how  to  measure  

success  of  their  work?)
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VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A DÁRCI

Mimo poskytování sociálních služeb je IQ Roma servis i velmi kulturně aktivní organizací. Průměrně u nás za rok
proběhne přes  100 akcí. O většině akcí informujeme hlavně přes sociální sítě, a proto nám udělal radost velký
nárust sledujících na našem Facebooku a Instagramu, který jsme zaznamenali během prvního pololetí roku 2019.
Kromě pozvánek na akce, článků a fotek z  akcí jsme začali na  našich facebookových profilech sdílet rozhovory se
studenty programu  Gendalos  nebo motivační videa úspěšných Romů.   
  
Často jsme byli zmiňováni i v médiích, především v kontextu projektu Rapid Re-Housing. Celkem jsme figurovali
ve  40 článcích na internetu  a  18 článcích v tisku, především kvůli snaze o to, aby město Brno podpořilo tento
úspěšný koncept sociální práce a přispělo byty pro lidi v nouzi. 
 
 Objevili jsme se také v  televizi, v  reportáži o zdravotní
péči pro chudé a před Vánoci u nás proběhlo natáčení
České televize do pořadu Sousedé, kde jsme představili
naši práci s  romskou menšinou. Záznam pořadu je možné
shlédnout v archivu České televize. 
 
Největším úspěchem PR v roce 2019 bylo získání ceny
České televize za spot ke kampani Svoboda do důsledku,
která má veřejnost upozornit na možnost tučných pokut
nebo dokonce trestu odnětí svobody až na tři roky za
nevhodné komentáře podněcující k násilí, schvalují
genocidu nebo uráží národnost, náboženské vyznání či
sexuální orientaci. Kampaň bude realizována na podzim 
2020.

DÁRCI

Díky darům jsme mohli financovat zejména Stipendijní fond  Gendalos, který podporuje romské studenty a
studentky, aby dosáhli svých studijních cílů a lépe se uplatnili ve vysněné profesi. Celkem jsme letos
spolupracovali se  70 studenty, z nichž jsme 43 podpořili i finančně. Z dárcovských příspěvků jsme financovali
zejména jízdné, učebnice, pomůcky na praxe nebo školné a stravné. Více o programu  Gendalos  v kapitole Pro
mladé.

Díky dárcům jsme mohli i v roce 2019 pomoci rodinám i jednotlivcům, kteří se nachází v nelehké životní situaci. Na náš
transparentní účet přibylo v roce  2019 přes 500 000 korun, z toho  80 individuálních dárců přispělo přes 200 000 Kč. 
Zbylé připsané peníze jsou od nadací a dárcovského projektu  givt. Tato částka a počet dárců je pro nás velkým
povzbuzením a potvrzením toho, že veřejnosti nejsou lhostejné osudy romské komunity a že i nadále v ní chce
podporovat rozvoj a vzdělání.  

PRAXE A STÁŽE
V roce 2019 u nás vykonalo praxi celkem v  18 studentů,
 a to v programu PRO RODINU, v programu PRO
MLADÉ (NZDM,  Gendalos), v Kariérovém centru, 
v břeclavské pobočce i v dalších lokalitách JMK.
Celkem u nás absolvovali studenti přes  900 h praxe  v
různorodých činnostech. Dlouhodobě spolupracujeme
zejména s filozofickou, právnickou a pedagogickou
fakultou Masarykovy univerzity v Brně, s Evangelickou 
akademií - Vyšší odbornou školou sociálně právní, 
s  Caritas  - Vyšší odbornou školou sociální a Obchodní
akademií  ELDO.   Poskytovali jsme taky stáže pro
zahraniční studenty.
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Alexandrov Tomáš  
Aligerová  Zuzana  
Borovičková Petra  
Broskevičová  Zuzana  
Brožková Alena 
Burianová Iva  
Cink Martin  
Čapková Radka  
Černobila Ondřej  
Derni  Basira  Eia  
Elsnerová Silvie  
Fialík Adam
Fialíková Denisa, 
Fuchsová Kristýna  Gazboh  
Hamplová Klára
 Hank  Andrej  
Havliš  Vladimír  
Heindlová  Ivana  
Hojsáková Martina  
Chvátal Jiří  
Idesová Barbora  
Iškievová Irena  
Jurek Vilém  

Lemonová Šárka  
Lévková  Ivana 
Mahovský Aleš  
Majerčík Lubomír  
Malá Jana  
Maňásková Lucie  
Martínek Pavel  
Matrasová Renata  
Nicole Votavová  Sumelidu  
Nytra Martin  
Ocelák  Radek  
Paculová Hana  
Paštrnáková  Marie  
Placková Renata  
Pólová Šárka

Pospíšil Oliver
Prokop Szczepanik
Prokůpková Veronika  
Prouza Ivan  
Půček Martin  
Ruml  Michael  
Rumlová Natálie  
Salátová Marie  
Salay  Monika  
Schejbal Adam  
Silion Adina Maria  
Siváková Zuzana  
Smrek Lubomír  
Smrek Michaela  
Studená Kristina  
Surma  Marty  
Szczepaniková  Kateřina  
Šestáková Markéta  
Šikulová Veronika  
Šinták  Jaroslav  
Šintáková  Anežka  
Šitavanc Pavel  
Thielová  Linda

Kandel Michal  
Klouda Adam  
Kočiš  Petr  
Komendová Aneta  
Kotvanová Alžběta  
Kyšperský Martin
Laubová Karolína

Tokár Alexandr  
Urbanová Jana  
Valášek Petr  
Vašíčková Lenka  
Vávrová Hana  
Vojtěch Jaroslav  
Vontorčík  Milan  
Zemánek  Jan  
Zezulová Monika  
Žďára Tomáš

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM:
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CENY A OCENĚNÍ

I v roce 2019 jsme obhájili Značku spolehlivosti, kterou uděluje AVPO českým neziskovým organizacím.
Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace řádně 
a transparentně hospodaří se svěřenými prostředky a má přiměřené provozní náklady    
 
V září 2019 jsme získali od Fóra dárců speciální cenu za charitativní spot, který na podzim 2020 poběží
přímo v České televizi

KONTROLY A CERTIFIKACE

Kontrola čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018

Kontrolor:  Magistrát města Brna, Odbor sociální péče  
Termín: 5. 11. 2019  
Kontrolované období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018  
Služba:  PRO MLADÉ, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; 677 000 Kč  
Závěr kontroly: Upozornění na podrobnější vedení klientských záznamů a IP, upozornění na hraniční výkonnost
počtu intervencích dle Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK.

PRO  SPOLEČNOST



Věcná a finanční kontrola čerpání dotace – MPSV ČR

Kontrola čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok  2018

Kontrolor:  Magistrát města Brna, Odbor sociální péče  
Termín: 14. 10. 2019 
Kontrolované období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 
Služba:  PRO MLADÉ, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; 677 000 Kč 
              PRO DOSPĚLÉ – terénní programy, terénní programy; 738 000 Kč 
Projekty: Zdravě a bezpečně; 50 000,- Kč , Brno slaví Mezinárodní den Romů 2018; 93 300 Kč  
                 Společný svět; 30 000 Kč  
Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné nedostatky, číselné rozdíly; bez nálezu a uložených   opatření.

Kontrolor:  Ministerstvo práce a sociálních věcí
Termín: 3. 9. 2019
Kontrolované období: 1. 2. 2018 – 24. 9. 2019
Projekt:  Hlavu vzhůru! Komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna
              (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007767); 7 526 525 Kč 
Závěr kontroly: Ke  dni 24. 2. 2020 bez protokolu.
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Kontrola čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018

Kontrolor:  Magistrát města Brna, Koordinační centrum prevence – Odbor sociální péče
Termín: 13. 6. 2019
Kontrolované období:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 
Projekty: Zdravě a bezpečně; 50 000 Kč
Závěr  kontroly: Nebyly zjištěny žádné nedostatky, číselné rozdíly; bez nálezu a uložených   opatření.

Veřejnosprávní kontrola na místě – IP SAS JMK

Kontrolor:  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí
Termín: 24. 1. 2019
Kontrolované období:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Projekty: Vybrané služby sociální prevence na území JMK; IP SAS; 3 817 013 Kč
Závěr kontroly: Chybné nárokování nákladů minulého období (2017), u jednoho účetního případu byla chybně
aplikována metodika rozúčtování nákladů.

Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb

Kontrolor:  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor sociálních věcí
Termín: 5. 4. 2019
Kontrolované období:  1. 5. 2018 – 30. 4. 2019
Služba: PRO DOSPĚLÉ - terénní programy
Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné nedostatky; bez nálezu a uložených opatření.

Veřejnosprávní kontrola na místě - RVZRM

Kontrolor:  Úřad vlády České republiky, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Termín: 20. 3. 2019
Kontrolované období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Projekt: Krok za krokem; 982 712,- Kč
Závěr kontroly: Zjištěn nález o porušení podmínky Rozhodnutí ve dvou bodech (odvod   55 135,60 Kč z  přiznané
dotace).

PRO  SPOLEČNOST



 
55.8%

 
23.8%

 
8.9%

 
6.9%

 
2.8%

 
1.9%

TŘI TÝMY: 
Tým projektů
Tým financí a mezd
Tým PR a fundraising

 

Z D R O J E  F I N A N C O V Á N Í
V  R O C E  2 0 1 9

S t á t n í  r o z p o č e t  Č R

J i h o m o r a v s k ý  k r a j

O b c e  J i h o m o r a v s k é h o  k r a j e

E v r o p s k á  u n i e  a  e v r o p s k é  f o n d y

S o u k r o m é  n a d a c e

V l a s t n í  č i n n o s t  a  d a r y

33 781 494, 87 Kč 
C E L K O V Á  Č Á S T K A
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AMARO RECORDS – HUDBA SPOJUJE  

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019  

  VÝŠE ROZPOČTU:  75 000,- KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  (100 %)    

 
Kulturně laděný projekt nabídl široké veřejnosti  3  koncerty mladých romských umělců, kterých se celkem
zúčastnilo  370 osob. Dále proběhlo 5  kulturně - vzdělávacích workshopů romských písní,  kytarový, ukulele
a klávesový workshop, tři workshopy romských tanců  a  folklorní workshop s akcentem na cimbálovou muziku. 
Na podzim  proběhl  již třetí ročník oblíbené pěvecké soutěže Amaro Star, do které se přihlásilo 22 zpěváků. 
Program doplnila realizace tří  Acoustic  Gypsy jazzových  jamsessions  s prvky hudební improvizace. Celkem
proběhlo 19 kulturních akcí, které navštívilo přes 530 návštěvníků z řad brněnské veřejnosti.    
 

DROGY DO KLUBU NEPATŘÍ  

  OBDOBÍ REALIZACE:  1. 1. 2019 - 31. 12. 2019  

  VÝŠE ROZPOČTU:  33  000,- KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  MAGISTRÁT MĚSTA BRNA (100 %)    

 
Projekt jsme realizovali jako reakci na skutečnost, že v prostředí sociálního vyloučení jsou velmi časté sociálně-
patologické jevy, kam patří i užívání legálních i nelegálních návykových látek. Návykové látky jsou užívány u
většího procenta mladých a zároveň s nimi začínají dříve. V tomto roce jsme se zaměřili na užívání tabákových
výrobků a marihuany. Vznikla brožura, která mládež informuje o negativních účincích těchto látek a zorganizovali
jsme dva workshopy a promítání filmu  na toto téma s celkovou účastí 22 osob.    
 

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 studentů. 112 žáků 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  a využívali i další
aktivity Vzdělávacího programu  Gendalos. 86 žáků a studentů se zapojilo do motivačních  vrstevnických setkání
a výjezdů.

SEZNAM PROJEKTŮ 2019

PROJEKTY S PODPOROU STÁTNÍHO ROZPOČTU A SAMOSPRÁV
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HRAVĚ V KLUBU

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019  

  VÝŠE ROZPOČTU:  20  000 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  (100 %)    

 
Tento projekt měl za cíl především rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež navštěvující
nízkoprahové zařízení. Realizovali jsme především taneční kroužek, v rámci akce  Ukliďme  Česko
jsme se vydali uklidit nedaleké hřiště Plácek a jeho okolí, v dubnu a květnu probíhal výtvarný kroužek a také jsme
pro děti připravili program na jarní prázdniny, Týden romské kultury a na Velikonoční prázdniny. Dále jsme také
nabízeli hodiny přípravy do školy. 
 

MUZIKÁL - PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA ROMŮ

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 3. 2019 - 31. 10. 2019 

  VÝŠE ROZPOČTU:  45  000 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  JIHOMORAVSKÝ KRAJ (100 %)   

 
Hlavním záměrem projektu bylo navázání a podpora přirozeného mezikulturního dialogu mezi Romy 
a majoritou skrze realizaci tematických workshopů a představením inscenace autorského muzikálu ze života
Romů, který nacvičila skupina mladých romských lidí. Uvedení muzikálu proběhlo 20. prosince 2019 v brněnském
divadle  Buranteatr. Představení se zúčastnilo okolo 130 návštěvníků a 13 vystupujících.
 

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. To
se dařilo 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.
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O POHÁR „JEKHETANIBEN – JEDNOTA“

  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.
 

PÉČE O RODINU

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

  VÝŠE ROZPOČTU:  810  523  KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (47 %), 

  EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (53 %)

 
Projekt se zaměřoval na řešení nepříznivé sociální situace romských rodin žijících na území města Brna převážně
v sociálně vyloučených lokalitách.  Celkem bylo projektem podpořeno 42  ohrožených rodin, a to formou case
managementu a podporou rozvoje rodičovských a dalších kompetencí. S rodinami jsme nejčastěji řešili zakázky
hledání vyhovujícího bydlení, péče a výchovy dětí, školní docházky a návštěv lékaře. Celkem proběhlo  35
koordinovaných setkání s klienty a s orgány sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), nejčastěji za účelem
nastavení a vyhodnocení cílů spolupráce.
 

PRO DOSPĚLÉ – TERÉNNÍ PROGRAMY

  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.
 
PRO MLADÉ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  3  940  200 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (69,26 %), 

  JIHOMORAVSKÝ KRAJ (7,08 %), MAGISTRÁT MĚSTA BRNA (23,66 %)

 
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  256  klientů prostřednictvím  15 571  intervencí..
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ROMA GYM

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019  

  VÝŠE ROZPOČTU:  30 000 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  (100 %)    

 
Sportovní aktivity jsou jednou z aktivit, které přispívají k prevenci a zmírňování dopadů sociálního vyloučení 
a pomáhají zařazovat takové osoby zpět do společnosti. Organizace proto provozuje komunitní posilovnu Roma 
Gym na ulici Bratislavská, kam si může přijít zacvičit opravdu každý. Díky tomuto projektu jsme obnovili staré
vybavení posilovny a zrealizovali jsme 12 workshopů zaměřených na sport, stravování a zdravý životní styl.
 

ROMOVÉ VE  STŘEDU

  OBDOBÍ REALIZACE: 4. 11. 2019 - 31. 12. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  16  000 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED  (100 %)  

 
Cílem předkládaného projektu bylo nabídnout veřejnosti možnost zajímavého kulturně-vzdělávacího vyžití 
v lokalitě na pomezí  Brno - střed a tzv. brněnského Bronxu. Za měsíc realizace projektu proběhlo 5 workshopů 
(romské tance, dva workshopy  romských písní, romský jazyk, workshop romské hudební  harmonie) a závěrečný
 předvánoční kulturní večírek lektorů, kurzistů otevřený i směrem pro veřejnost.  Na všechny akce přišlo celkem 
 61 účastníků.
 

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 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.
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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. do 13. 4. 2019 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.
 

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO RODINY S DĚTMI

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. – 31. 12. 2019 

  VÝŠE ROZPOČTU:  25 000  KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: JIHOMORAVSKÝ KRAJ (100 %)

 
Cílem projektu bylo podpořit  nejméně  10 rodin žijících v podmínkách sociálního vyloučení na území Vyškovska
skupinovými aktivitami na rozvoj rodičovských kompetencí pro stabilizaci rodiny a prevenci odebrání dítěte z
rodiny.  V projektu jsme se zaměřili na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí u spolupracujících rodin, a to
ucelenější formou skupinové spolupráce na základě potřeb těchto rodin. Skupinová setkání nabídla rodinám
prostor pro sdílení svých problémů i úspěchů, nácvik dovedností a vytvořila podpůrnou skupinu.
 

ZA LEPŠÍ PARK TIŠNOVKA

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  5 000 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – SEVER (100 %)

 
Realizací aktivit projektu jsme přispěli k oživení a zatraktivnění parku  Tišnovka  a podpořili vznik místa pro
setkávání sousedské komunity, poklidný odpočinek i aktivní trávení volného času. Toho jsme docílili zajištěním 6
aktivit (dětský den, sportovní tréninky MMA, komunitní setkání, setkání přípravného týmu muzikálu, drakiáda) ,
které přilákaly dohromady 80 návštěvníků do jinak opuštěného parku. Návštěvníci obdobných aktivit postupně
získávají návyk do parku chodit za odpočinkem i sportovním vyžitím.
 
ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ NA PLÁCKU

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  55  000 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  (100 %)

 
Projektem Zdravě a bezpečně na Plácku jsme navázali na předchozí ročníky realizace preventivních programů.
Cílem projektu bylo zajištění kontinuální nabídky preventivních aktivit pro klienty nízkoprahového klubu. Za
dobu trvání projektu proběhly 3 workshopy s tématem zdraví a prevence kriminality, dále 2 komunitní a 2
 sportovní  akce s celkovou účastí 253 osob.  Projektové  aktivity jsme uskutečňovali převážně na venkovním hřišti
na ulici Husovická 2 (tzv. Plácek).
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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.
 

HLAVU VZHŮRU! KOMUNITNÍ PRÁCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA BRNA

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 2. 2018 - 31. 1. 2021  

  VÝŠE ROZPOČTU:  7 526 525 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) 

 
Na komunitní práci zaměřený projekt si klade za cíl  podpořit  zájem  Romů a Romek  podílet se aktivně na rozvoji a
řešení jimi  formulovaných potřeb a oživit spolupráci mezi aktéry v komunitě. V lednu 2019 jsme slavnostně
otevřeli prostory  komunitního centra  Savore  Džene, které slouží  pro setkávání, sebevzdělávání a realizaci
skupinových aktivit dle vlastních pravidel cílové skupiny.  Celkem za dobu realizace projektu evidujeme 10
komunitních lídrů. V roce 2019 probíhaly v komunitním centru pravidelné aktivity: příprava muzikálu, tančení
tradičních romských tanců, moderní tance, vaření, péče o tělo a vizáž, sportovní kroužek MMA. Tyto aktivity
doplňují  jednorázové akce (setkání v rámci Mezinárodního dne romského jazyka, Drakiáda, Halloweenská  akce,
pečení perníčků apod.).
 

KVALITA PŘEDEVŠÍM - KOMPLEXNÍ EVALUACE A PODPORA ROZVOJE KVALITY V IQ ROMA SERVISU 

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2020  

  VÝŠE ROZPOČTU:  1 913 098,15 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

 
Projekt reaguje na neoptimální systém evaluace přímé práce s klienty a podpory jejího rozvoje v organizaci v
souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Prostřednictvím externího auditu a zavádění doporučených opatření
dochází k revizi stávajícího systému a k jeho následnému přenastavení a posílení kompetencí organizace v
oblasti evaluace a rozvoje kvality. Revidované vzdělávací plány a následné systematické vzdělávání pomáhá
zvyšovat odborné i manažerské kompetence pracovníků přímé práce. V průběhu roku 2019  jsme prostřednictvím
projektu podpořili  manažerské  i oborové  vzdělávání,  individuální supervize i odborné stáže  vedoucích
pracovníků,  prostřednictvím  skupinových setkání pracujeme na redefinici cílů jednotlivých služeb, zavedli jsme
pravidelné porady metodiků i vedoucích jednotlivých služeb a zapracovali připomínky auditorů do praxe
organizace.  V roce 2020  nás  čekají interní audity, které zhodnotí přínos projektu.

PROJEKTY S EVROPSKOU PODPOROU (ESF)
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NÁVAZNÁ PODPORA ZABYDLENÝCH RODIN PROGRAMU RAPID RE-HOUSING

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020  

  VÝŠE ROZPOČTU:  3 997 127,50 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)   

 
Projekt je zaměřen na specifickou podporu ohrožených rodin v Brně pro udržení bydlení, jež jim bylo přiděleno v
rámci realizace inovativního programu Rapid Re-Housing. Aktivity projektu se zaměřují skrze intenzivní
case management na nejohroženější z 50 bydlících rodin a současně nabízí podporu nově vzniklým sousedstvím
s vyšším zastoupením cílové skupiny projektu. V rámci projektu jsme dosud pracovali s celkem 48 rodinami. Naše
podpora zahrnovala také práci v sousedstvích. Součástí projektu je podrobná evaluace efektivity aplikovaných
metod práce a jejich dopadů na cílovou skupinu, která bude prezentována v první polovině roku 2020.
 
 

PRÁCE JE ŠANCE

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 3. 2018 - 28. 2. 2021

  VÝŠE ROZPOČTU:  8 312 914 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

 
Projekt umožnil vznik Kariérového centra pro zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti sociálně
znevýhodněných Romů v Brně.  Aktivity projektu umožňují komplexní řešení situace účastníků, od podpory při
odstraňování překážek v uplatnění na legálním trhu práce, po zvyšování kompetencí a pracovních zkušeností
skrze individuální diagnostiku a zacílené poradenství. Kontinuální spolupráce s dalšími aktéry (ÚP, místní
zaměstnavatelé) zajišťuje efektivitu i udržitelnost podpory.  Doposud bylo podpořeno  165  účastníků, 15  účastníků
nalezlo  uplatnění  na  trhu práce,  bylo zrealizováno  15  skupinových a vzdělávacích aktivit.
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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.
 
PRÁCE S RODINOU - KOMPLEXNÍ  PODPOROU KE ZLEPŠENÍ SITUACE ZNEVÝHODNĚNÝCH 
RODIN V BRNĚ

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 2. 2018 - 31. 1. 2021

  VÝŠE ROZPOČTU:  6 987 075 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ) 

 
Projekt se zaměřuje na komplexní řešení nepříznivé situace ohrožených rodin s dětmi v sociálních. vyloučených
lokalitách města Brna. Hlavním cílem je v průběhu 3 let stabilizovat min. 40 rodin v jejich životní situaci formou
dlouhodobé komplexní spolupráce. Nezbytnou složkou je hledání řešení se zapojením dalších relevantních
institucí a subjektů formou case managementu a využívání inovativních nástrojů participace (případové,
interaktivní či rodinné konference). V roce 2019  pracoval  tým 2 sociálních pracovníků, právníka, rodinné
asistentky a terapeutky s min. 57  rodinami a  zhruba  224  rodinnými příslušníky. Díky navýšené kapacitě SAS
pracujeme s novými rodinami, které jsme evidovali jako zájemce o službu nebo které nám doporučil OSPOD.
 

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  69  419 468 KČ  (Z TOHO PRO IQ ROMA SERVIS, Z.S. - 1 486 312,- KČ)

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND – OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, 

  VÝVOJ A VZDĚLÁNÍ

 
Systémový projekt Magistrátu města Brna  byl  realizován ve spolupráci se všemi MŠ na území města Brna
zřizovanými městem a jeho městskými částmi a 4 neziskovými organizacemi, které provozují neformální
předškolní klub (IQRS, Apoštolská církev, DROM, romské středisko, Petrov).  Cílem projektu  bylo  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 provozoval  celé 3 roky Předškolní klub od
pondělí do čtvrtka.  V roce 2019 byly mj. realizovány workshopy pro rodiče zaměřené na zvyšování rodičovských
kompetencí a  na  zapojení rodičů do vzdělávání dětí, spolupráci jsme rozvíjeli i se zapojenými MŠ.
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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 16 249 intervencí.
 
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 případová 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

 
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 k 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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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 GHETTA

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 5. 2018- 30. 6. 2019 

  VÝŠE ROZPOČTU:  14 300 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM  (100 %) 

 
Projekt Cesta z ghetta navazoval na úspěšně realizovaný projekt Pojďme spolu ven I. a II. Projekt byl zaměřen na
příbuzenské pěstounské rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Brna a na podporu trávení aktivního
volného času těchto rodin. Cílem záměru bylo rodiny zaktivizovat, překročit prostor sociálně vyloučené lokality 
a zúčastnit se s nimi kulturně-poznávací akce mimo město Brno. V rámci projektu jsme zrealizovali cestu do
Prahy, kde jsme s pěti pěstounskými rodinami  společně navštívili historicky významná místa. Součástí aktivity byl
společný oběd, kdy měly rodiny možnost být pohromadě a společně sdílet společné zážitky. Pět pěstounských
rodin dále absolvovalo společný výlet do aquaparku.
 

CESTA Z VYLOUČENÍ 

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2020

  VÝŠE ROZPOČTU:  259  713 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  NADACE J&T  100%

 
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.
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DOMA S RODINOU

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 7. 2017 - 1. 1. 2020

  VÝŠE ROZPOČTU:  645 822 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADACE  SIRIUS  (100 %)
 
Projekt se soustředil na kvalitu práce při doprovázení příbuzenských pěstounských rodin ze sociálně
znevýhodněného  prostředí. Projekt byl realizován v partnerství s organizací DROM, romské středisko. 
V červenci 2017 se rozběhl výzkum ve spolupráci s Fakultou sociálních studiích Masarykovy univerzity mapující
potřeby pěstounských rodin v sociálně znevýhodněném prostředí v Brně, který byl studijním materiálem pro
pracovní skupinu.  V rámci projektu vznikla metodika, právnická a sociologická analýza. 
V lednu 2020  proběhla závěrečná konference, které se účastnilo téměř 50 osob z doprovázejících  organizací, 
OSPODů  a dalších organizací napříč celou republikou.
 
JEDEME SI PRO ZÁŽITKY
  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 6. 2019 - 31. 8. 2020

  VÝŠE ROZPOČTU:  30 000 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADAČNÍ FOND AVAST  (100 %)

 
Díky podpoře Nadačního fondu Avast jsme i v roce 2019 mohli uspořádat pro děti z nízkoprahového zařízení letní
tábor.  20 dětí  pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit se tak mohlo v létě vypravit za hranice svých
domovů a objevit kouzlo tábornictví a pobytu v přírodě. Tématem  tábora  byli  indiáni, děti si vyráběly  luky,
čelenky, správný indiánský oděv a naučily se znát přírodu jako praví indiáni.
 

MÁM NA TO III.

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 10. 2018 - 30. 8. 2019

  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.
 
OBCHŮDKY ALBERT VE VYŠKOVĚ
  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 12. 2019 – 31. 12. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  3 000 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADAČNÍ FOND ALBERT (100 %)

 
Tento projekt realizujeme jako součást běžných aktivit pobočky IQ Roma servis ve Vyškově. Velmi oblíbenou
aktivitou je tzv. korálkování, kdy ženy a děti dochází na pobočku a z korálků vyrábějí  šperky - náušnice,
náhrdelníky, prstýnky, náramky. Dalšími výrobky byly domácí sirupy a adventní ozdoby a svícny.  Díky tomuto
projektu mohly ženy s dětmi tyto výrobky prodávat na stánku v prodejně Albert, kde po odečtení všech nákladů
utržily celkem  1520 Kč. Peníze budou použity na společný výlet a organizaci aktivit pro děti.
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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 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.
 

POWER OF SMALL STEPS

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  95 000 $ (2 413 000 KČ)

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  BADER  PHILANTHROPIES  INC. (89,5 %), MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

  A  JIHOMORAVSKÝ KRAJ  (10,5 %)

 
Projekt cílil na budování a rozvoj romské občanské společnosti v Jihomoravském kraji. V průběhu projektu  vznikly
v Brně  a Vyškově  4 proaktivní skupiny, v rámci  nichž se řešila témata bydlení, vzdělávání dětí, trávení volného
času dětí či zlepšování veřejného prostoru.  Celkově se do aktivit jednotlivých skupin aktivně zapojilo  67  osob. 
Podařilo se nám zrealizovat celkem 4 workshopy inspirativní metody  Mini Active  pro romské aktivisty, kterých
bylo celkem 26. Dále jsme proškolili 70 osob z řad městských úřadů, pracovníků v sociálních službách,
komunitních pracovníků  i zástupců  veřejnosti z řad Romů i  Neromů.   Dále 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.



PROMLOUVÁME HUDBOU

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  55 000 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: MONETA  MONEY BANK, A.S. (100 %)
 
Cílem projektu bylo zprostředkovat dětem s nelehkou sociální situací možnost, jak se věnovat tomu, co je baví.
Díky pravidelnému pořádání hudebního kroužku, kterého se za dobu trvání projektu zúčastnilo 33  klientů,
mohla cílová skupina rozvíjet svůj talent.  V průběhu roku  fungoval hudební kroužek, proběhla čtyři vystoupení na
akcích organizace a tři  vystoupení  mimo organizaci. Vznikla hudební nahrávka vánočních písní.
 
PROMLUVY PROTI UTRPENÍ
  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 - 30. 11. 2019

  VÝŠE ROZPOČTU:  36 185 KČ 

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY: NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU (82,91 %), 

  MAGISTRÁT MĚSTA BRNA (17,09 %)

 
Organizace IQ Roma servis dlouhodobě pracuje s romskou mládeží a pracuje na tématu romské identity, včetně
porozumění  tématu  romského  holocaustu. Projektem jsme vytvořili soubor vzdělávacích aktivit, které poskytly
potřebné vědomosti, propojily myšlenky a místa, zanechaly  hluboký otisk a pomohly k tomu, abychom vychovali
sebevědomé generace odolné proti teoriím, které by chtěly potlačovat základní lidská práva.  Konkrétně jsme
realizovali  2 besedy s pamětnicí a odborníkem na téma holocaustu, dále  2 výjezdy do Boskovic a Třebíče,
scénické čtení studentů a natočení  video spotu.
 

UDĚLEJME HEZČÍ PLÁCEK

  OBDOBÍ REALIZACE: 1. 1. 2019 -  30. 6. 2020

  VÝŠE ROZPOČTU:  165  756 KČ

  ZDROJE FINANČNÍ PODPORY:  NADAČNÍ FOND AVAST (100 %)

 
Projekt cílí na zvelebení  Plácku - veřejného hřiště, kde realizujeme terénní formu nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež. V roce 2019 proběhla na Plácku komunitní akce  Překročme  řeku  s  účastí 65 osob. Během letních
prázdnin probíhaly fotbalové tréninky. Do konce projektu plánujeme uspořádání sportovního turnaje.  Součástí
projektu je také stavba pergoly a tribuny naplánovaná na rok 2020. Věříme, že toto zvelebení  prostoru 
povede k větší návštěvnosti  Plácku a ke kvalitnějšímu  trávení volného času cílové skupiny.
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DĚKUJEME VŠEM SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM,
KTEŘÍ PŘISPĚLI K TOMU, ŽE NAŠE PRÁCE MÁ VÝSLEDKY A PŘINÁŠÍ

POZITIVNÍ ZMĚNU.

TÝM SLUŽEB JMK:
Vedoucímu OMH Ing. Josefu Táborskému 

Paní Evě Proškové ze sociálního 
odboru města Vyškova

Bc. Magdě Nebojsové ze sociálního 
odboru města Vyškova

OSPOD Bučovice 
ZŠ Bučovice 710 a 711 

MŠ Bučovice 
DDM Bučovice 

SOU Kyjov
SŠ automobilní Kyjov 

OSPOD Vyškov 
ZŠ Na Vyhlídce Vyškov 

 
TÝM KARIÉROVÉHO CENTRA

Moravské Galerii v Brně
MYJÓMI družstvu invalidů

Sanasportu
Vegalité

 
TÝM TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Odboru sociální péče Brno-střed.
Všem klientů zapojeným do projektu RRH

Realizátorům vzdělávacích kurzů 
Kariérového centra

Lukášovi Kučerovi
Jakubu Purdjaku

Zuzaně Medňanské
Kateřině Geislerové

Michalovi Jaškovi

 

TÝM KLUB A PLÁCEK
PS NZDM

ZŠ a MŠ 28. října Brno
ZŠ J.A. Komenského Brno.

OSPODu-sever
ZŠ a MŠ Křenová

KS Omega
Společnosti Podané ruce

Trash hero Brno
Nábřeží Svitavy

Mezinárodní škole v Brně ISOB
Muzeumu romské kultury

Mladí ladí jazz
Knihovně Jiřího Mahena - pobočka Husovice

Městské policii Brno
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Tým pobočky Břeclav

Majetkovému odboru města Břeclav a domovníkům 
Apoštolské církvi 

Diakonii Apoštolské církve 
Kinu Koruna 

Mikrotradingu a.s. 
Vinařské škole 

VZP
Raciu s.r.o.

Mateřskému centru Kašpárkov v Rosicích u Brna 
paní Evě Výmolové z Lužic

panu Švarcovi 
Dobrovolníkům z komunity

Městské knihovně v Břeclavi 
Spolku neslyšících 

Organizaci PRÁH jižní Morava, z.ú. 
Muzikoterapeutce Lucii Hodonské 

Anonymním matkám z Břeclavi
Oblastní Charitě Břeclav

Anonymnímu dárci
Všem našim dobrovolníkům a doučovatelům

Pracovnicím OSPOD Břeclav
Neziskové organizaci ZOO koutek u Berty

Kavárně Dvůr 
Cyklosféře 

Darině Herákové a jejím žákyním literárně-dramatického oboru 
ze Základní umělecké školy Břeclav
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DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM A DONÁTORŮM
V ROCE 2019

Děkujeme za podporu!



ROZVAHA A VÝSLEDOVKA  2019
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ROZVAHA ZA POSLEDNÍ 3 ROKY
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VÝSLEDOVKA ZA POSLEDNÍ 3 ROKY
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PODPOŘTE NÁS FINANČNÍM DAREM
 
Z vašich peněz můžeme uhradit  náklady spojené s celým IQ Roma servisem - zaměstnance, 
doučovatele, školní pomůcky nebo konkrétní pomoc klientům, kteří se ocitli v nesnadné situaci.
 
Finanční dar nám můžete poslat přes darujme.cz, kde nás najdete jako IQ Roma servis, z.s.
nebo bankovním převodem na číslo účtu: 189 104 187/0300
Více informací o snížení daňového základu najdete na našich stránkách  www.iqrs.cz 
 
Nebo můžete podpořit přímo náš Vzdělávací program Gendalos
přes darujme.cz, kde jej najdete pod naší organizací, 
nebo na transparentní účet  6500413001/5500

doučování dětí i dospělých,
přímou asistenci při práci a realizaci akcí,
administrativní výpomoc,
tvorbu informačních databází.

STAŇTE SE NAŠÍM DOBROVOLNÍKEM
 
Dobrovolník svou činností pomáhá konkrétnímu člověku, podporuje svou prací chod
vybraného projektu či celou organizaci.
 
Hledáme dobrovolníky pro:

Jak nám můžete pomoci?

 
MATERIÁLNÍM DAREM
 
Přebývají vám doma zachovalé věci, které už nepoužíváte např.: knížky, hračky, oblečení,
elektronika? Nevyhazujte je! U nás pomůžou a udělají radost. 
 
Přinést je můžete na kteroukoli z našich poboček, v Brně (Vranovská 45), v Břeclavi 
( Tř. 1. máje 39) , nebo  na pobočku ve Vyškově (nám. Československé armády 1/2A).
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IPK – interaktivní případová konference

KPSS – Komunitní plán/ování 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) 

SAS - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

TP – terénní programy

SEZNAM ZKRATEK
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Tato Zpráva o činnosti 2019 je tištěna 
na recyklovaném papíře.



NE  SÍLA  PORAZIT  DRUHÉ ,

ALE  SÍLA  SJEDNOTIT  SE  

S  DRUHÝMI  

JE  TOU  NEJVĚTŠÍ  SILOU .

 

• Siri Chinmoy •


