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vranovSká 846/45, 
Brno, 614 00
Tel. 1: 543 213 310 
(recepce)
Fax: 543 214 809

sídlo
Brno

pobočka
Břeclav

pobočka
Vyškov

Podpořte nás!

Podpořte finančně fungová-
ní celého IQ Roma servisu!

Jsme vděční za jakýkoli fi-
nanční dar, jednorázový i tr-
valý příkaz, který umožní naši 

práci udržet i dále rozvíjet.

B. účet: 189 104 187 / 0300

Více informací o snížení da-
ňového základu naleznete 

na: iqrs.cz/podporte ‑nas

finanční
podpora

Buďte aktivním občanem 
se srdcem na pravém místě 
a staňte se součástí naší vize! 
Zapojit se můžete dle svých 
možností do konkrétních 
projektů, kampaní, volnoča-
sových aktivit, vzdělávacích 
procesů jako je doučování 
a mentorství. Podpoříte tak 
konkrétního člověka na ces-

tě ze sociálního vyloučení.
Buďte součástí naší cesty 

a poslání!

www.iqrs.cz/dobrovolnici

staňte se naším
dobrovolníkem

B. účet: 
6 500 413 001 / 5500

Pošlete darovací sms (DMS) 
na 87 777

Jednorázově: DMS Gendalos 
(30 Kč = 28,50 Kč pro Genda-

los)

Roční podpora: DMS ROK 
Gendalos (DMS měsíčně po 

dobu 1 roku)

www.gendalos.cz

stipendijní
fond Gendalos

plácek
Brno

Tř. 1. máje 39, 
poštorná, 
691 41, Břeclav

Tel.: 519 324 849 

Čsl. armády 2, 
682 01, vyškOv

Tel. 1: 774 898 817 
(sociální pracovnice)
Tel. 2: 774 224 509 
(pedagogická pracovnice)

HuSoviCká 884/4, 
614 00, Brno 

Amaro
Records

Roma
Gym

milady HOrákOvé 22,
602 00, BrnO

cejl 49,
602 00, BrnO 

Podpořte komunitní nahrá-
vací studio Amaro Records. 
Otvíráme multimediální stu-
dio, kde chceme vybudovat 
také kavárnu. Podpořte nás 
finančně či pomocí při pří-

pravě a provozu prostor. 

B. účet: 
28 00 76 89 22 / 2010

Více o studiu v kapitole No-
vinky 2014. 

www.amarorecords.cz

postavte s námi 
Amaro Records

www.iqrs.cz | faceBOOk.cOm/iq.rOma.servis
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KATARÍNA KLAMKOVÁ

ředitelka & statutární zástupkyně

Milí čtenáři, spolupracovníci, přátelé,
s radostí Vám předkládám novou Zprávu o činnosti IQ Roma servisu 2014. Nebudu Vás zde zahlcovat detaily a úspěchy, 
vždyť o nich jsou všechny následující řádky. Omezím se na to podstatné, a to radost, vděčnost, sny a přání. Ač optimista, 
jsem vůči všemu, i sobě samotné, věčný vnitřní nespokojenec (až kontraproduktivně), avšak při finálním čtení Zprávy se mi 
vrátily konkrétní vzpomínky…
Jsem vděčna za nasazení a přístup svých kolegů; za to, že přes všechny neustálé změny a těžkosti, kterým čelíme, stále 
tvoříme silný tým. Jsem vděčna, že pracuji s lidmi, kterým nechybí srdce na pravém místě a kteří nad vším, co dělají, aktivně 
a nezávisle přemýšlí, posouvají se a není třeba je do složitých úkolů hnát, spíše občas korigovat a zastavovat (v jejich 
vlastním zájmu). Jsem vděčná za nárůst počtu usměvavých dobrovolníků, které potkávám nejen na chodbách, i za zvyšující 
se zájem soukromých dárců, jež jsou nadějí a povzbuzením pro mě i pro Romy samotné! Jsem vděčna všem dárcům za 
podporu finanční stability IQ Roma servisu oproti předešlému kritickému roku a doufám, že v zájmu klientů a s ohledem 
na udržitelnost našich klíčových projektů a pracovníků tento stav pár let i vydrží. Chci vyjádřit poděkování zastupitelům 
města Brna, že nám pomohli vybudovat Centrum integračních služeb a podrželi nás i přes překážky. Specificky patří moje 
osobní poděkování bývalému náměstku města Brna, panu Oliveru Pospíšilovi. Chci poděkovat i zaměstnavatelům (hlavně 
kavárně Tři ocásci, organizaci Betánie – křesťanská pomoc, VUT Brno, firmě pana Poláka a B.V. Invest & Trade) za jejich 
nadstandardní přístup a otevřenost k zaměstnávání Romů a přeji si, aby se k nim do budoucna připojilo vícero firem, včetně 
těch městských!
Člověk ani organizace nikdy neuspokojí všechny a dnes jsem hrdá, že jsme z tohoto přání vyrostli. Nabývám pocitu, že 
rozmělnění energie, kapacit a zdrojů do plejády nekonečných sociálních potřeb, především „hasícího charakteru“, nejenže 
není v našich silách, ale je to mrhání zdroji. IQ Roma servis má naštěstí nezávislost a svobodu volby i rozhodnutí, a proto 
může jít vlastní cestou, kterou vytrvale objevujeme od roku 2003.
V dalších letech se chceme ještě více zaměřovat na to, v čem jsme objevili, že jsme jako IQ Roma servis silní, unikátní, v čem 
vynikáme a co vnímáme, že funguje a my můžeme skutečně ovlivnit, a nezůstávat jen v nekončící snaživé rovině „průběžně 
plněno“, bez jasného posouvajícího se výsledku. Také si přeji do našeho profesionálně fungujícího organismu opětovně přinést 
prostor pro hravost, nedokonalost, otevření se novým, komunitnějším projektům. Dále budeme posilovat to, co věříme, že 
má jednoznačný tah na branku – investice do vzdělání od předškolního věku po budování minimálně středoškolsky vzdělané, 
sebevědomé a aktivní mladé romské generace. Zároveň je podstatné zmocňovat k proaktivitě jednotlivce, rodiny i skupiny 
a stabilizovat jejich složitou sociální, bytovou a finanční situaci dostupnějším bydlením, zaměstnáváním i oddlužováním. 
Začít vnímat Romy nejen jako klienty sociálních služeb, ale jako lidi s tvořivým potenciálem a shodnými životními přáními, 
jež podobně jako my touží získat uznání, respekt a klidný a bezpečný život.
Tak jako každý rok, prosím držte nám palce a spolupracujte s námi nadále. Spolu to všechno prostě lépe a rychleji funguje!

Díky.
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Vize IQ Roma servisu

Poslání IQ Roma servisu

Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy 
a majoritními obyvateli - svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat 
důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti.

Být prostředníkem, který:

 › podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu 
a společenského uplatnění;

 › chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.

KDO JSME?

IQ Roma servis založila v roce 1997 jako nezávislé 
občanské sdružení skupina občansky aktivních Romů 
v Brně, kteří již v předchozím období usilovali o větší 
občanskou emancipaci Romů. V roce 2003 začalo období 
modernizace a profesionalizace organizace – začali 
jsme realizovat první projekty, formovaly se strategické 
cíle, profesionální metodiky práce a došlo k významné 
revizi stanov. Původně jsme byli registrování MV ČR 
jako občanské sdružení pod č.j.: II/S-OVS/1-33 944/97-
R, dle nového občanského zákoníku jsme od ledna 2014 
zapsaným spolkem.

Občanskou vizí IQ Roma servisu je „společnost 
živých a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími 
lidmi… svět, kde i Romové sdílejí důstojné role 
a respekt jako jednotlivci i národ…“. Hlavním posláním 
IQ Roma servisu je „být prostředníkem, který podporuje 
možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich 
růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva 
a důstojnost v rámci společnosti“.

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

KOMU A KDE POMÁHÁME?

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

POBOČKY IQRS

Sídlo, korespondenční adresa
Vranovská 846/45, Brno, 614 00, iqrs.cz

„Plácek“ Svitavské nábřeží, Brno
Husovická 2, Brno, 614 00

Amaro Records
Milady Horákové 22, Brno, 602 00, amarorecords.cz

Roma Gym
Cejl 49, Brno, 602 00

Pobočka Břeclav
Tř. 1. máje 39, Poštorná, Břeclav, 691 41

Pobočka Vyškov:
Čsl. Armády 2, Vyškov, 682 01 
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NOVÁ
OCENĚNÍ

16.  října  2014  nás  Evropský  hospodářský  a  sociální  výbor  ocEnil  cEnou  občanské  spolEčnosti                 
za rok 2014. tou sE odměňují iniciativy organizací občanské spolEčnosti a jEdnotlivců, jEjichž smyslEm 
jE zlEpšit hospodářské a sociální začlEnění romů. z cElkového počtu 81 nominovaných organizací 
z cElé Evropské uniE sE umístil iQ roma sErvis na druhém místě.

kvalitu poskytovaných služEb potvrzují i 3 kontrolní šEtřEní kvality sociálních služEb v jihomoravském 
kraji, jEž sE zaměřovala na individuální plánování a cílE kliEntů. našE služby získaly v rozmEzí 11 a 12 
bodů, kdy maximEm bylo 12.

v rocE 2014 byly našE kampaně ocEněny hnEd několika cEnami. kampani „proč soudit přEdčasně?“ byla 
udělEna cEna grand prix a zlato v katEgorii intEgrovaná komunikacE soutěžE čEský dirEct & promo, 
bronz  v  katEgorii  intEgratEd communication mEzinárodní  soutěžE  imc EuropEan awards  a  zlato 
EFFiE v katEgorii sociální, Ekologický, kulturní markEting.

kampaň „my pracujEmE“ byla ocEněna 2. místEm v katEgorii nEjlEpší intEgrovaná kampaň v soutěži být 
vidět.
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VÝSLEDKY
Zaměstnaci organizace
 ͧ 57 zaměstnanců (k 31.12.)
 ͧ (přepočteno na plné úvazky 55,025)

1650 klientů a klientek
 ͧ 1142 Brno a okolní obce
 ͧ 255 Břeclav a okolní obce
 ͧ 146 Vyškov a okolní obce 
 ͧ 44  Bučovice
 ͧ 41 Zastávka a Rosice 
 ͧ 22 Tišnov
 ͧ

Pro Rodiny
 ͧ 31 dlouhodobě zapojených rodičů
 ͧ 12 dětí průměrně dlouhodobě zapojených v předškolním klubu
 ͧ 13 dětí nastoupilo do posledního ročníku mateřské školy
 ͧ 16 dětí (84 %) nastoupilo na nesegregovanou základní školu
 ͧ 23 rodin podpořeno ve spolupráci s OSPOD
 ͧ 8 pěstounských rodin spolupracujících na základě dohody

Pro Dospělé
 ͧ 102 pracovních pozic pro nově zaměstnané klienty

 ͧ 7 klientů zaměstnaných u našich partnerských 
zaměstnavatelů

 ͧ 19 úspěšných absolventů rekvalifikací
 ͧ 44 klientů podpořených v bydlení

 ͧ 28 klientů získalo bydlení na soukromém trhu 
 ͧ 16 klientů získalo obecní bydlení

 ͧ 1 sociální byt pro 1 rodinu s poskytováním doprovodných 
sociálních služeb

 ͧ 9 schválených návrhů na oddlužení 
 ͧ 78 % klientů plnících nastavený plán při snižování zadluženosti 
 ͧ 2 samostatné testingy diskriminace a 6 testingů ve spolupráci s 

ČOI – 200 000 Kč za nevpuštění Romů do klubu!
 ͧ 2 podané žaloby ve věci diskriminace klientů
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ROKU 2014
Zaměstnaci organizace
 ͧ 57 zaměstnanců (k 31.12.)
 ͧ (přepočteno na plné úvazky 55,025)

Pro Mladé
 ͧ 152 klientů volnočasových aktivit a 113 klientů preventivních 

akcí
 ͧ 100 % klientů v posledním ročníku ZŠ podalo přihlášku a 

dostalo se na navazující SŠ
 ͧ 39 aktivních Gendalos klientů ve školním roce 2013/2014 

(podpora středoškoláků)
 ͧ 26 postoupilo do dalšího ročníku
 ͧ 1 klient v posledním ročníku střední školy, kterou úspěšně 

dokončil
 ͧ 1 klientka nastoupila na VOŠ, 1 klientka začala studovat VŠ

 ͧ 52 dobrovolníků v práci s mládeží, 9 aktivních mentorů
 ͧ 45 podpor ze stipendijního fondu Gendalos pro podporu 

romských studentů

Pro Společnost
 ͧ 6 nových videospotů kampaně „My pracujeme“ 
 ͧ 2 čísla časopisu Romano VIP 
 ͧ Týden romské kultury v Brně 
 ͧ 23 prezentovaných příkladů dobré praxe, zpráv a metodických 

materiálů
 ͧ 82 dobrovolníků

 ͧ 6 dlouhodobých dobrovolníků z romské komunity
 ͧ 7 romských dobrovolníků při organizaci MDR 

 ͧ 2 noví Ethnic Friendly zaměstnavatelé
 ͧ 14 dlouhodobě nezaměstnaných získalo pracovní příležitost na 

podporovaných místech v IQRS
 ͧ 7 zahraničních organizací a skupin na stáži u nás
 ͧ 1 osoba vykonávající obecně prospěšné práce
 ͧ 51 proškolených ve vzdělávacích programech a 5 formou stáže v rámci 

Akademie Diversitas
 ͧ 51 000 Kč zisk Akademie Diversitas pro IQRS (sociální podnikání)
 ͧ až 150 000 Kč podpory soukromých dárců

28 000 osobních konzultací a podpůrných setkání s klienty 

V roce 2014 jsme hospodařili s rozpočtem 24 307 324,37 Kč 
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nové prostory pobočky vyškov

V roce 2014 byla vyškovská pobočka za podpory města přestěhována z Palánku na novou adresu, do prostor 
zámku na adrese Čsl. Armády 2 ve Vyškově.

Klienti zde vedle bezpečného prostředí oceňují zejména dostupnost informací a flexibilitu zajištěnou možností 
využívat počítač s internetovým připojením a telefon. Vybavené zázemí na pobočce pomáhá k efektivnějšímu 
naplňování cílů spolupráce a komunikaci s institucemi. Podporuje také zvyšování kompetencí klientů, neboť se 
sami podílí na zpracování žádostí a podkladů. Učí se vypracovat životopis, vyhledat si nabídku zaměstnání nebo 
bydlení, kontaktovat příslušné instituce.

roma gym

Jedním z našich prvních komunitních projektů 2014 je posilovna Roma Gym, kterou se nám podařilo, ve spolu-
práci s romskými středoškoláky, slavnostně otevřít v Brně na ulici Cejl 49 dne 10. února 2015.

Romští studenti, zapojeni do vzdělávacího programu Gendalos, vlastním úsilím a zejména svépomocnou prací 
vybudovali prostory posilovny, po které toužili. Ve spolupráci s naším kolegou Josefem Přehnalem a dalšími 
pomocníky plánovali, opravovali, malovali a usilovně na otevření posilovny pracovali již od jara 2014, kdy jsme 
zvažovali, jak efektivně využít prázdný prostor bývalé poradny (více o Gendalos v kapitole Pro Mladé - str. 49).
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amaro rEcords

Od roku 2014 pomáháme angažovaným Romům ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU v Brně 
budovat komunitní multimediální nahrávací studio, které bude fungovat na neziskovém principu. 

Jednou z velkých novinek roku 2015 bylo bezplatné získání prostoru pro 
nahrávací studio na ulici Milady Horákové 22 v Brně od MČ Brno -střed, 
které svou lokalitou i interiérem odpovídá požadavkům nejen studia, ale 
také komunitního prostoru s využitím pro řadu akcí (výstavy, workshopy, 
nahrávání klipů). Společně usilovně pracujeme na tom, aby se z bývalé 
herny stalo místo pro motivaci a podporu umělecky nadaných mladých 
Romů. V novém studiu Amaro Records se tak „umělecké hraní“, ať už 
pěvecké, instrumentální nebo kompoziční, stane motivací a podporou pro 
lepší budoucnost mladých lidí. Věříme, že se nám v budoucnu podaří spojit 

prostor nahrávacího studia s menší sociální kavárnou. S otevřením nahrávacího studia počítáme v říjnu 
2015, v souvislosti se zajištěním dostatečných prostředků na vybavení a rekonstrukci.

PodPořte budování AmAro 
records v brně!
Číslo nAšeho trAnsPArentního 
úČtu:
28 00 76 89 22 / 2010
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„mít vlAstní nAhrávAcí studio je skvělé, Protože můžeme Profesionálně zAchytávAt A šířit nAše 
sklAdby A muzikAntské výsledky. Přestože mAjí mnozí mlAdí romové hudební tAlent, dosud 
svou hudbu Příliš nenAhrávAjí. nAhrávAcí zAřízení je Příliš drAhé nA to, Abychom si ho mohli 
kouPit, A PoPlAtky v Profesionálních studiích jsou vysoké. Aktuálně nás je v PříPrAvné skuPině 
7 mlAdých romů A 6 Přátel z iQ romA servisu, kteří intenzivně PrAcujeme nA tom, Aby se 
studio co nejrychleji otevřelo. věříme, že nás bude stále PřibývAt. chceme dokázAt, že i my 
mlAdí romové umíme jít zA svým cílem A něco dokázAt,“

říká anna marie BagárOvá, zakladaTelka faceBOOkOvé kOmuniTy amarO recOrds.

PODPOŘTE 
AMARO RECORDS

POmOzTe nám i vy rOzezníT další ČásT Brna

TransParenTní úČeT: 2800768922/2010
www.amarOrecOrds.cz

děkujeme!
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LIDÉ
V IQRS

10 řádných členů 57 zaměstnanců
(55,025 přepočteno na plné úvazky)

4 čestní členové 82 dobrovolníků
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člEnská schůzE
10/4

zástupkyně řEditElky
pro kliEntské programy /1*

zástupkyně řEditElky
pro projEkty a FinancE / 1*

řEditElka / 1*

 ͧ tým projEktů / 2,5*
 ͧ tým Financí a mEzd / 4*
 ͧ provozní tým / 3,8*

tým pr a Fundraisingu / 2,1*

 ͧ tým pro kvalitu, Evaluaci a spolupráci / 2*
 ͧ tým tErénní sociální prácE brno / 6*
 ͧ tým poradEnství a zaměstnanosti / 5*
 ͧ tým pro rodiny s dětmi brno / 6,875*
 ͧ tým vzdělávání a proFEsních ambicí / 4*
 ͧ tým prEvEncE a rozvojE osobnosti / 5,75*
 ͧ tým služEb jmk / 4*
 ͧ tým pobočky břEclav / 6*

struktura 
organiZace

k 31. 12. 2014 v iQrs pracovalo v rámci běžných pracovních smluv 57 osob (55,025 přEpočtEno na 
plné úvazky).

k 31. 12. 2014 byla 4 pracovní místa (4,0 úvazku) zřízEna s podporou úřadu prácE.
vícE nEž 5000 hodin odpracovali naši ExtErní spolupracovníci v rámci dpp či dpč (např. na pozicích 

supErvizor, mEtodik, asistEnti služEb, ExtErní odborníci atd.)

* přEpočtEno na úvazky
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člEnové a člEnky organizacE

Nejvyšším orgánem je členská schůze, která zasedá minimál-
ně 1x ročně a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících                                   
IQ Roma servisu jako celku. Kontrolním orgánem nad hospodaře-
ním s majetkem organizace a nakládáním s finančními prostředky 
je tříčlenná Kontrolní komise, kterou volí členská schůze na ob-
dobí 5 let.

V roce 2014 se členská schůze sešla jednou, a to na svém řádném 
zasedání 29. května.

Mgr. Katarína Klamková (ředitelka 
organizace)
Ing. Jana Kubačková Buzinisová (finanční 
kontrolorka, členka Kontrolní komise 
s mandátem do 29. 5. 2019)
Ing. Petr Raus (místopředseda Rady Církve 
bratrské, člen Kontrolní komise s mandátem 
do 29. 5. 2019)
Mgr. Rozita Mertová (důchodkyně, 
členka Kontrolní komise s mandátem do 
29. 5. 2019)
Ing. Eduard Klamka (jednatel, 
Finnline, s. r. o.)
Ing. Darina Klamková (ekonomka)
Helena Krištofová (romská poradkyně, 
Magistrát města Brna)
Mgr. Ondřej Liška (politik, občanský aktivista, 
ředitel Ashoka ČR)
Martina Horváthová (vedoucí Centra 
poradenství a zaměstnanosti, IQRS, členka 
Výboru pro národnostní menšiny města 
Brna)
Bc. Wail Khazal (manažer)

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (vysokoškolský 
učitel a výzkumník, Katedra sociální politiky 
a sociální práce FSS MU Brno, člen redakční 
rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca, 
předseda Vědecké rady MPSV ČR pro sociální 
práci)
Bc. Jana Balážová (terénní sociální 
pracovnice, IQRS)
MgA. Karolína Rejlková (pedagogická 
pracovnice, umělkyně a aktivistka)
Božena Horváthová (předškolní pedagožka)

ČLENOVÉ A ČLENKY

ČESTNÍ ČLENOVÉ
A ČLENKY

zaměstnanci organizacE

Ke dni 31. 12. 2014 bylo v zaměstnaneckém poměru celkem 57 
zaměstnanců (55,025 přepočteno na plné úvazky), z toho 37 žen.
Ředitelkou a statutární zástupkyní je Mgr. Katarína Klamková.
Zástupkyní ředitelky pro klientské programy je Veronika Vaňková, 
zástupkyní ředitelky pro projekty a finance je Mgr. Lenka Malé-
řová.

62,5 % česká/
moravská/
slezská
30,3 % romská
5,3 % slovenská
1,8 % srbská

NÁRODNOST
ZAMĚSTNANCŮ

VZDĚLÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

53,6 % VŠ/VOŠ
37,5 % SŠ/SOU
8,9 % ZŠ
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VZDĚLÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

dobrovolníci

„do íkvéČkA jsem PřišlA zhrubA Před rokem A Půl jAko studentkA vš oboru sociální 
PedAgogiky A PorAdenství, která hledAlA místo Pro Absolvování Povinné PrAxe. 
zhrubA Čtyři měsíce jsem PrAvidelně docházelA jAko PrAktikAntkA do nízkoPrAhového 
klubu A sPoluPrAcovAlA nA vytváření volnoČAsových Aktivit Pro děti. Práce v klubu 
s klienty mě moc bAvilA A kolektiv PrAcovníků v klubu byl výborný, úžAsně sehrAný 
tým, který mi vytvářel velmi Příjemné Podmínky Pro moje PrAktikování. mělA jsem 
možnost Podílet se nA Plánování A reAlizAci komunitních Akcí, bylA mi nAbízenA 
možnost reAlizAce mých náPAdů A mělA jsem i Prostor Pro dAlší vzdělávání v oboru.

Po skonČení PrAxe mi bylo jAsné, že nechci Přerušit tuto výbornou A doufám,                 
že Pro obě strAny Přínosnou, sPoluPráci. Proto jsme se domluvili, že budu nAdále 
PokrAČovAt v Činnosti v íkvéČku, Ale teď už jAko dobrovolnice. nA záklAdě vzájemné 
domluvy jsem zAČAlA vést volnoČAsový kroužek s výtvArným zAměřením, kde mám 
možnost reAlizovAt svoje kreAtivní náPAdy.

Práce v iQ romA servisu mi mnohdy Přináší více zkušeností Pro můj Profesní směr 
než vzdělávání, které dostávám ve škole. velice se mi líbí, že mám neustále možnost 
dAlšího interního PrAktického vzdělání, které je mi nAbízeno! uČím se od ostAtních 
PrAcovníků A dostávám nA svoji Práci zPětnou vAzbu, která mi Pomáhá se zlePšovAt 
v tom, co dělám. dále mám volnou ruku v reAlizAci svých náPAdů, všechny tyto 
skuteČnosti mi Příjemným zPůsobem Přináší reálné Profesní zkušenosti, zA které jsem 
velmi rádA. A vůbec to, že jsem kdysi do íkvéČkA PřišlA A zAČAlA s touto orgAnizAcí 
sPoluPrAcovAt, mi Pomohlo nAjít svůj Profesí směr A cílovou skuPinu, se kterou chci 
PrAcovAt i do budoucnA.“

hAnA kochtíková, dobrovolnice
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52 dobrovolníků zapojEných v programu pro mladé

19 zapojených do vzdělávání
 ͧ 16 v Brně
 ͧ 1 v Břeclavi
 ͧ 2 ve Vyškově a JMK

9 zapojených do mentoringu v Brně

24 zapojených do volnočasových 
aktivit
 ͧ 19 v Brně
 ͧ 5 v Břeclavi

82 zapojEných dobrovolníků / 1350 dobrovolnických hodin

74 zapojených v Brně
 ͧ 56 v akreditovaném 
programu

 ͧ 18 v neakreditova-
ném režimu

6 zapojených v Břeclavi
 ͧ 4 v akreditovaném 
programu

 ͧ 2 v neakreditovaném 
režimu

2 zapojení v akreditova-
ném programu v obcích 
JMK

1115 dobrovolnic-
kých hodin v Brně
 ͧ 1010 v akreditova-
ném programu

 ͧ 105 v neakreditova-
ném režimu

195 dobrovolnických 
hodin v Břeclavi
 ͧ 171 v akreditovaném 
programu

 ͧ 24 v neakreditova-
ném režimu

40 dobrovolnických 
hodin v akreditovaném 
programu v obcích JMK

dobrovolníci / počty dobrovolnických hodin podlE programů

52 zapojených v progra-
mu Pro Mladé
 ͧ 42 v akreditovaném 
programu

 ͧ 7 v neakreditovaném 
režimu

22 zapojených v progra-
mu Pro Společnost
 ͧ 13 v akreditovaném 
programu

 ͧ 9 v neakreditovaném 
režimu

5 zapojených v programu 
Pro Rodiny
 ͧ 1 v akreditovaném 
programu

 ͧ 4 v neakreditovaném 
režimu

3 zapojení v akreditova-
ném programu v progra-
mu Pro Dospělé

1002 dobrovolnických hodin 
v programu Pro Mladé
 ͧ 954 v akreditovaném 
programu

 ͧ 48 v neakreditovaném 
režimu

229 dobrovolnických hodin 
v programu Pro Společnost
 ͧ 172 v akreditovaném 
programu

 ͧ 57 v neakreditovaném 
režimu

74 dobrovolnických hodin 
v programu Pro Rodiny
 ͧ 50 v akreditovaném pro-
gramu

 ͧ 24 v neakreditovaném 
režimu

45 dobrovolnických 
hodin v akreditovaném 
programu v programu 
Pro Dospělé
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PODPORA DOBROVOLNÍKŮ
PROGRAM PÉČE O DOBROVOLNÍKY A MENTORY

Naším cílem je, aby se dobrovolníci cítili v IQ Roma servisu komfortně, svou činnost vykonávali dlouhodobě a kvalitně 
a aby se cítili být součástí komunity organizace. Proto jsou zvanými hosty na dalších akcích organizace, některé jsou orga-
nizovány specificky pro ně. V roce 2014 se účastnili např. výročí otevření nové budovy centra, oslav konce školního roku, 
vánoční benefiční akce. Vedle toho byli dobrovolníci zváni na tematické filmové projekce nebo na setkání středoškolských 
studentů Gendalos. Jelikož vnímáme jako důležité sdílet podněty pro práci s klienty, účastnili se dobrovolníci také klientsko-
-metodických setkání organizace a interních vzdělávacích kurzů. Pro sdílení a reflexi zkušeností jsou určena také skupinová 

setkání dobrovolníků a individuální intervize s odbornými pracovníky organizace.

KLÍČOVÉ NOVINKY
V DOBROVOLNICTVÍ V ROCE 2014

 ͧ Získali jsme novou akreditaci dobrovolnické služby 
s rozšířeným programem aktivit.

 ͧ Nově jsme nastavili metodické vedení mentorského 
programu.

 ͧ Zavedli jsme vstupní výcvikové workshopy pro 
mentory.

 ͧ Zahájili jsme novou formu dobrovolnické spolupráce 
- firemní dobrovolnictví (do mentorského programu 
se zapojili pracovníci a pracovnice brněnské pobočky 
společnosti IBM).

SPECIFICKÉ AKTIVITY
SE ZAMĚŘENÍM NA DOBROVOLNICTVÍ

 ͧ 23. 9. 2014 – neformální setkání dobrovolníků 
k zahájení nového školního roku a sdílení zkušeností 
starších i nově příchozích dobrovolníků.

 ͧ 30. 10. 2014 – pilotní vstupní výcvikový workshop 
pro mentory.

 ͧ 26. 11. 2014 – vstupní výcvikový workshop pro 
mentory.
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Poděkovánímilé dobrovolnice, milí dobrovolníci,

velké vřelé díky! v uPlynulém roce jste se s velkým entuziAsmem zAPojovAli do Aktivit 
nAšeho centrA Pro děti i dosPělé, A sPoluvytvářeli tAk smysluPlný ProgrAm PodPorující 
je v jejich cestě zA vzděláním i v dAlším osobnostním růstu. PodPorA A Pomoc druhým            
je všAk jen jednou stránkou dobrovolnictví. neméně hodnotný je Projev vAšeho osobního 
zájmu, otevřenosti A obČAnské AngAžovAnosti, které tímto ukAzujete A které jsou mostem 
k tolik Potřebnému mezikulturnímu diAlogu. vAše Činnost A Pozitivní zkušenosti jsou ČAsto 
insPirAcí Pro dAlší dobrovolníky A symPAtizAnty, jsou hybAtelem jejich vlAstní Aktivity, 
dodávAjí odhodlání. tyto hodnoty jsou esencí dobrovolnictví, tAkového, jAk jej vnímáme 
v iQ romA servisu, A nejen to. zároveň jsou dílČími kroky k nAPlňování nAšeho Poslání,      
kdy se skrze dobrovolnictví i vy stáváte Prostředníkem, který PodPoruje možnosti, 
Příležitosti A odhodlání romů nA cestě jejich růstu A sPoleČenského uPlAtnění. zA to vše 
vám PAtří velký resPekt A Poděkování.

zároveň se PřiPojujeme s Přáním, Aby dobrovolnictví sAmotné vnášelo do vAšich životů 
smysluPlnost, Pocit nAPlnění A novou energii, Podobně jAko vy ji Přinášíte nAšim klientům.

sPeciální Poděkování náleží tAké nAšim dobrovolníkům A dobrovolnicím z řAd klientů 
A Členů romské komunity, kteří se AngAžovAně ve svém volném ČAse zAPojovAli                        
do sPoleČenských A komunitních Akcí A Pořádání oslAv mezinárodního dne romů. velké 
ocenění náleží mlAdým romským studentům A studentkám z ProgrAmu gendAlos, jež nám 
iniciAtivně A Profesionálně sPoluPořádAli ProgrAm vánoČní benefice.

zA sebe, všechny kolegy A klienty iQ romA servisu.

s uPřímným Poděkováním…

kAtArínA klAmková (ředitelkA)
A dAnielA drnková (koordinátorkA dobrovolníků)
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Píšková Alice
Pajor Peter
Svrbická Simona
Antalová Natália
Hropko Matej
Bouzekri Michael
Lányiová Denisa
Balážová Veronika
Klašková Sylva
Schmidt Victoria
Vostewaik Koikó
Mišurec Štěpán
Brand Jozef
Bowyer Lukáš
Kudlík Jan
Haváčová Tereza
Tomášková Ludmila
Matochová Jarmila
Sládečková Andrea
Kochtíková Hana
Kozáková Alžběta

Bahníčková Markéta
Kozel Jan
Zajícová Andrea
Šálek Ondřej
Niesner Jakub
Tomek Ladislav
Táborská Helena
Dalerová Jana
Thielová Linda
Baleja Tomáš
Grác Livňanská Pavlína
Hendrychová Ivona
Klašková Monika
Bláhová Sylvie
Škařupová Kateřina
Logrová Jana
Provazníková Sára
Vateha Viliam
Cihlářová Šárka
Foltýn Martin
Krejčířová Vendula

Petlachová Jana
Langerová Monika
Tomášková Markéta
Čapatý Lubomír
Balogová Monika
Rybanská Ivana
Křivánková Pavla
Kniezková Kateřina
Zimová Lucie
Vykydal Jakub
Hauer Maik
Horváth David
Horváthová Daniela
Krištofová Denisa
Lacko David
Lacko Petr
Lacko Patrik
Landoriová Sára
Maková Kristýna
Maková Marie
Maková Miroslava

Russo Antonio
Žiga Maxmilián
Žigová Melanie
Sedlmajerová Hana
Bastlová Lada
Danihelová Jaroslava
Ryšavá Zuzana
Kunická Kateřina
Ryšavá Lucie
Pevný Lukáš
Ferencová Olga
Buchačová Denisa
Bodišová Marie
Šivák Josef
Šivák Tomáš
Šivák Roman
Kačerová Zuzana
Žigmond Milan
Backová Maria

Děkujeme dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří s námi v roce 2014 spolupracovali!

praktikanti, stážisté

Nejčastěji u nás absolvovali praxi studenti oborů Sociální práce, Psychologie, Sociální pedagogika a pora-
denství, do aktivit se však také zapojili studenti oboru Nutriční specialista.

16
stážistů3 studenti SŠ

2 studenti VOŠ

6 studentů VŠ

2 absolventi 
rekvalifikačních 
kurzů

3 stážisté mimo 
studium

788 hodin
odborné

praxe

108 hodin v programu Pro Rodiny

565 hodin v programu Pro Mladé

115 hodin v programu Pro Dospělé
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,jsem studentkou 2. roČníku oboru Psychologie nA filozofické fAkultě mu. Pro PrAxi v rámci 
volitelného Předmětu PrAxe v sociální PéČi ii jsem si vybrAlA iQ romA servis. vedly mne 
k tomu dvě věci. Web iQrs A Články, které jsem o jeho Činnosti ČetlA, nA mne Působily dojmem, 
že iQrs je ve své Činnosti velmi Profesionální – A od koho jiného by se měl Člověk uČit než 
od těch výborných Až nejlePších? druhým důvodem bylA cílová skuPinA orgAnizAce. sociální 
znevýhodnění (zvláště v kombinAci s minoritní etnicitou) Podle mne ztěžuje stArt do životA 
Podobně jAko nAPříklAd tělesné Postižení, Ale hledí se nA něj úPlně jinAk. moje volbA tedy 
ČásteČně vycházelA z toho, že jsem chtělA získAt Argumenty Pro komunikAci s lidmi, kteří si bez 
osobní zkušenosti s romy (nebo kýmkoli z vylouČené lokAlity) vytváří názor nA záklAdě hoAxů 
A bulvArizovAných mediálních informAcí.

moje PrAxe ProbíhAlA v rámci ProgrAmu Pro mlAdé, A to jAk Pod centrem Prevence 
A osobnostního rozvoje, tAk centrem vzdělávání A Profesních Ambicí. největší Část mé PrAxe 
tvořilA Asistence nA douČování Pro děti z Prvního stuPně, jedno douČování jsem vedlA sAmA. 
v Průběhu PrAxe mi bylA nAbídnutA možnost setkání s dAlšími PrAcovníky orgAnizAce, Abych 
mohlA více nAhlédnout do témAt, která mne zAjímAlA (PodPorA PArticiPAce klientů, evAluAce), 
Čehož si moc cením. ke konci PrAxe jsem dostAlA zPětnou vAzbu nA mé Působení A nAoPAk já 
jsem mohlA Poskytnout zPětnou vAzbu k těm Aktivitám, kterých jsem se zúČAstnilA.

má oČekávání bylA nejen nAPlněnA, Ale i PřekonánA. A to nejen co se týČe odbornosti, Ale tAké 
skvělého PřístuPu ke klientům (což není PrAvidlem, jAk jsem zjistilA nA Předchozích PrAxích 
jinde) A jednoduše krásného ČlověČenství všech, se kterými jsem sPoluPrAcovAlA. zvAžujete ‑li 
PrAxi v iQrs, říkám: jděte do toho! Abyste si z PrAxe odnesli co nejvíc, je dobré mít AsPoň 
záklAdní PředstAvu o tom, co chcete získAt, nAuČit se, vyzkoušet si. nebojte se říct si o to, 
Pokud to bude jen trochu možné, dostAnete Prostor i PodPoru.“

hAnA řádová, odborná PrAktikAntkA A souČAsná dobrovolnice iQ romA servisu
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pracovní místa s podporou úřadu prácE

Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti využíváme podporu ve formě veřejně prospěšných prací 
a odborné praxe pro mladé do 30 let.

V roce 2014 jsme díky finanční podpoře úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti poskytli pracovní 
příležitosti 14 dlouhodobě nezaměstnaným (například na pozicích Asistent v sociální nebo pedagogické 
oblasti, Pomocný administrativní pracovník, Pracovnice úklidu nebo Pracovnice recepce). Se 4 z nich jsme 
uzavřeli pracovní smlouvu i po ukončení podporovaného pracovního místa.

Každý pracovník na podporovaném pracovním místě má svého osobního „mentora – kouče“, se kterým 
plánuje svůj rozvoj s cílem získání stabilního zaměstnání.

Na těchto pozicích dáváme příležitost primárně našim klientům. Během doby, kterou u nás stráví, si prochází 
na míru sestaveným kurzem práce s kancelářskými programy, kurzem administrativních dovedností nebo 
zvyšováním jazykových a komunikačních kompetencí. Pozice nám umožňují intenzivní rozvoj zkušeností 
a kompetencí těchto pracovníků, a tím zvýšení jejich šancí na budoucí uplatnění na trhu práce.
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PRO
RODINY

program sE věnujE podpořE rodin s cílEm rozvíjEt vztahy, péči o děti a aktivní přístup kE vzdělávání. 
připravujEmE rodičE i děti na kvalitní přEdškolní a základní vzdělávání inkluzivního typu. spolupracujEmE 
sE vzdělávacími i státními institucEmi (základní a matEřské školy, orgány sociálně právní ochrany dětí, 
další organizacE).

služby programu jsou určEny rodinám s dětmi, zEjména romského původu. v cEntru pro rodičE s dětmi 
pracujEmE přEvážně s dětmi vE věku 0–8 lEt. vE službách určEných pro pěstounské rodiny a rodiny 
pod dohlEdEm dalších  institucí  (nEjčastěji orgány sociálně právní ochrany dětí) pracujEmE také sE 
staršími dětmi a jEjich rodinami.

31
dlouhodobě 
zapojených 

rodičů

23
rodin ve 

spolupráci 
s OSPOD

8
pěstounských 

rodin

16 dětí (84 %) 
nastoupilo nese-
gregovanou školu

13 dětí 
nastoupilo do 

posledního 
ročníku ma-
teřské školy

44 % předškolní výuka
39 % poradenství v péči 
a vzdělávání dětí 
6 % zápisy a udržení na školách 
(MŠ, ZŠ)
4 % bytová problematika
7 % ostatní (zdraví, mezilidské 
vztahy, trh práce)

Řešená témata

2250 setkání s klienty201 klientů a klientek
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CENTRUM PRO RODIČE 
S DĚTMI

 ͧ Podpora dětí při přípravě na vstup do mateřských 
i základních škol.

 ͧ Aktivní zapojování rodičů.
 ͧ Poradenství rodičům při zápisech do mateřských 

i základních škol, s důrazem na kvalitu a inkluzivitu 
vzdělávání.

 ͧ Poradna pro matky s dětmi od 0 do 3 let i nastávající 
maminky.

V Břeclavi a dalších obcích Jihomoravského kraje pracu-
jeme s dětmi a rodinami převážně terénní formou. Pod-
porujeme je především v období zápisů do mateřských 
a základních škol.

Nejnavštěvovanější aktivitou centra je Předškolní klub

 ͧ Je určený dětem od 4 do 6 let a jejich rodičům.
 ͧ Je otevřený 4 dny v týdnu, od 8.00 do 12.00.
 ͧ Děti mají k dispozici vybavenou místnost, malé hři-

ště a pískoviště přímo v prostorech IQRS. Aktivity 
jsou realizovány v rámci programu Začít spolu, jenž 
vychází z potřeb dítěte.

 ͧ Klademe důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky, 
kognitivních a sociálních dovedností dětí.

Příklad z praxe
když AniČkA (3,5 roku) Před Půlrokem PřišlA do Před‑
školního klubu, bylA hodně PlAchá A strAnilA se kolektivu 
dětí. už od mAlA bylA hodně nemocná A nechodilA Příliš 

mezi ostAtní děti, vlAstně se jich bálA. během několikA měsíců, kdy AniČkA PrAvidelně nAvštěvovAlA Předškol‑
ní klub, se zbAvilA strAchu z ostAtních dětí. dneskA si rádA hrAje se všemi v klubu A nedělá jí Problém třebA 
PřevyPrávět dětem své oblíbené Pohádky. kromě toho se nAuČilA PoznávAt bArvy, léPe vyslovovAt A je mnohem 
sAmostAtnější.
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Akce pro rodiče s dětmi v roce 2014:

 ͧ Poradna pro matky s dětmi od 0 do 3 let i nastávající maminky
 ͧ Program Nemocnice pro medvídky – zaměřený na seznámení dětí s lékařským prostředím
 ͧ Mikulášská dílna
 ͧ Den dětí
 ͧ Den otevřených dveří s tématem Velikonoce
 ͧ Vánoční dílny
 ͧ Návštěva Muzea hraček
 ͧ Návštěvy představení divadla Radost
 ͧ Návštěva knihovny

PODPORA
RODIN

„klub je suPer, mAlá se sem těší, ČAsto chce jít už v sedm nebo i dřív.“
mAminkA

Koordinovaná spolupráce (tzv. case management) s rodinami a pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD) se zaměřuje na to, aby děti:

 ͧ nebyly odebrány z rodiny a péče o ně byla dostatečná,
 ͧ byly navráceny zpět do péče rodičů z ústavního zařízení nebo z náhradní rodinné péče.

Věnujeme se rodinám v krizové situaci, jež jsou ohrožené nařízením ústavní péče o děti. Snažíme se vyvažovat postoje 
a předpoklady zapojených odborníků a nacházet společně řešení. Chceme vést rodiny i odborníky k tomu, aby roze-
znávaly i drobná zlepšení v situaci rodin. Budujeme podpůrné sítě pro ohrožené rodiny, angažujeme další odborníky 
a hledáme adekvátní míru podpory. Principem je zmocňování rodiny k dalšímu zlepšování péče o děti v kontextu 
svých možností.

V roce 2014 jsme spolupracovali zejména s rodinami pod dohledem OSPOD Brno -střed, Brno -sever a Brno -Židenice.
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Příklad z praxe
PAní hAnkA sPoluPrAcuje s iQ romA servisem již od roku 
2012. má dvě děti, synA A  dceru ve věku 8 A  7  let. 
v roce 2012 jí byly odebrány děti z PéČe do ústAvní vý‑

chovy. následně oslovilA nAše PrAcovníky, Abychom jí Pomohli ve snAze o nAvrácení jejích dětí zPět. toto se tAké 
PodAřilo. v roce 2014 jsme si s PAní dAli zA cíl udržení dětí v PéČi. zAměřili jsme se sPoleČně nA dAlší témAtA 
nAší sPoluPráce, A to nA nAlezení bydlení, kde klientkA bude moci bydlet i s dětmi. v té době bydlelA nA ubytovně 
v jednom Pokoji, A z tohoto důvodu děti chodily do internátní školy. dAlším témAtem bylo nAstAvování hrAnic ve 
výchově dětí. PAní si sAmA uvědomovAlA, že se dětem snAží vynAhrAdit ČAs, kdy byly v ústAvu. všimlA si, že dětem 
hodně věcí Promíjí A dovoluje. Pomocí několikA rozhovorů si klientkA uvědomilA, že toto není řešení A sAmA 
říkAlA, že Pokud to tAkto Půjde dále, děti jí, Přerostou Přes hlAvu“. během následujících měsíců se dokázAlA PAní 
hAnkA nAuČit s dětmi jednAt láskyPlně, Ale zároveň s resPektem k sobě. nA konci roku dostAlA PAní hAnkA 
možnost bydlet v sociálním bytě. v roce 2015 je tedy hlAvním cílem sPoluPráce zvládnout Přestěhování se do 
bytu A zAjištění Přechodu dětí nA novou školu v brně, Protože již bude mít rodinA bydlení, kde budou moci žít 
sPoleČně celý týden.

Případové konference
náš tým 5 školených odborníků PokrAČuje v  PodPoře 
institucí i dAlších orgAnizAcí. nAšim PArtnerům nAbízíme 
možnost orgAnizAce A rovněž fAcilitAce PříPAdových kon‑

ferencí. jde o nástroj, který může Při sPrávné reAlizAci A Adekvátním nAstAvení Pomoci koordinovAt různé 
složky PodPory rodiny A zlePšit celkovou rodinnou situAci. v roce 2014 jsme reAlizovAli 2 PříPAdové kon‑
ference A PostuPně rozšiřovAli síť sPoluPrAcujících úřAdů.

v roce 2015 sPoluPrAcujeme v rámci orgAnizAce A vedení PříPAdových konferencí nAPř. s mČ brno ‑líšeň, 
mČ brno ‑vinohrAdy A mČ brno ‑řeČkovice. 027



PRO
PĚSTOUNY

V roce 2014 jsme rozvíjeli naši spolupráci s 8 pěstounskými rodinami podle nové legislativy. Jedná se o spolupráci při 
výkonu dohod pěstounské péče, pod vedením Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (Oddělení péče o rodinu 
a osoby ohrožené chudobou, referát náhradní rodinné péče).

S pěstouny jsme se v povinném vzdělávání zaměřovali 
na témata péče o děti se specifickými potřebami a zvlá-
dání krizových situací v péči o děti. Konkrétně jsme při-
pravili tyto kurzy:

 ͧ Diskuze o inkluzivním vzdělávání s projekcí filmu 
Všichni spolu, (lektorka: koordinátorka programu 
pro pěstouny)

 ͧ Dítě s ADHD a ADD - Dítě živé a nesoustředěné (lek-
torka: Mgr. Gabriela Vykypělová)

 ͧ Základy práva pro rodinu (lektorka: Mgr. Anna Maix-
nerová)

 ͧ Zdravé stravování a výživa dětí (lektorka: Mgr. Vero-
nika Březková)

 ͧ Závislosti v rodině (lektor: Mgr. Pavel Nepustil, PhD.)
 ͧ Mýty a fakta ve výživě (lektorka: Mgr. Veronika 

Březková)
 ͧ Základy finanční gramotnosti aneb Jak nedostat ro-

dinu do problémů (lektorky: Mgr. Iveta Kapusnicová 
a Silvie Elsnerová)

 ͧ EEG biofeedback (lektorka: Mgr. Andrea Macháčo-
vá)

U jiných organizací jsme zajistili pro pěstouny školení:

 ͧ Dospívání a náhradní rodičovství
 ͧ Hranice ve výchově
 ͧ Emoční hygiena

kurzy nAbízíme tAké dAlším Pěstounským rodinám 
A orgAnizAcím, které Pěstouny doProvázejí.
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Snažíme se rovněž o sblížení našich spolupracujících pěstounů. Proto nabízíme možnosti předávání praktických rad 
v jejich vytvářející se komunitě.

V roce 2014 jsme měli 3 společná setkání pěstounů s dětmi:

 ͧ komunikace pěstounů se školou (jsme prostředníci 
při komunikaci se školou),

 ͧ zprostředkování doučování, volnočasových aktivit, 
nabídky letních táborů, předškolní příprava,

 ͧ nárůst výchovných problémů u dětí (zvláště u star-
ších),

 ͧ zajištění stabilního zázemí pro pěstounské rodiny, 
stabilizace finanční situace pěstounských rodin

 ͧ žádost o příspěvky u nadačních fondů pro děti v pěs-
tounské péči,

 ͧ rodinná terapie a diagnostika dítěte s poruchami 

chování a navržení výchovných postupů u pěstouna 
s ohledem na potřeby dítěte,

 ͧ nárůst výchovných problémů u dětí (zvláště u star-
ších),

 ͧ zajištění stabilního zázemí pro pěstounské rodiny, 
stabilizace finanční situace pěstounských rodin

 ͧ žádost o příspěvky u nadačních fondů pro děti v pěs-
tounské péči,

 ͧ rodinná terapie a diagnostika dítěte s poruchami 
chování a navržení výchovných postupů u pěstouna 
s ohledem na potřeby dítěte.

 ͧ v letním období (výměna zkušeností, zhodnocení 
školního roku, reflexe vzdělávání pěstounů),

 ͧ 25. října 2014 - společný celodenní výlet pěstoun-
ských rodin vlakem do Zooparku a Dinoparku Vyš-
kov,

 ͧ Vánoce u nás doma aneb Rodinné tradice - vánoční 
setkání pěstounů s dětmi, povídání o tradicích v pěs-
tounských rodinách a prožívání příchodu Vánoc.

Nejčastěji jsme s pěstouny řešili témata:

nAše kAPAcity Pro Práci s Pěstouny jsou stále volné. nAbízíme dAlším rodinám doProvázení A PodPoru Při 
výkonu Pěstounské PéČe.
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KAMPANĚ

Rovněž v roce 2014 jsme realizovali kampaně na podporu vzdělávání romských dětí společně s neromskými dětmi 
v kvalitních školách. Aktivizovali jsme romské rodiče a děti prostřednictvím kampaně „Dža andre lačhi škola“ (Jdi do 
dobré školy), aby při výběru základní školy zvažovali hlavně úspěšnost škol v přípravě na další vzdělávání. Společně 
s kampaní zaměřenou na romskou komunitu jsme realizovali také kampaň „V jedné lavici“ cílenou na změnu postoje 
rodičů většinové společnosti ve vztahu ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí. Obě kampaně nyní 
tvoří nedílnou součást aktivit poskytujících širší podporu našim klientům, kteří se rozhodli pro nejlepší možné vzdělá-

ní svých dětí. Více o kampaních a jejich výstupech naleznete v kapitole Pro Společnost (str. 61).

PoděkovánízA ProgrAm Pro rodiny děkujeme zA sPoluPráci:

 > zš A mš křídlovická brno,
 > mš lentilkA, žerotínovo nám. 1/2 brno,
 > oddělení sociálně Právní ochrAny dětí, mČ brno ‑židenice.
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PRO
DOSPĚLÉ

program  sE  zaměřujE  na  zlEpšEní  a  stabilizaci  životní  situacE  jEdnotlivců  a  jEjich  rodin  v  oblasti 
bydlEní, zadlužEnosti, zaměstnanosti apod. součástí programu jE také boj proti diskriminaci a rozvoj 
komunity.

služby mohou využít  lidé starší 15 lEt,  zEjména romové a romky, ktEří  sE nacházEjí  v nEpříznivé 
sociální situaci. s jEjich aktivním zapojEním hlEdámE inFormacE a podporu k zmírnění či vyřEšEní této 
situacE.

služby probíhají Formou tErénní sociální prácE, komunitní prácE i poradEnství a spoluprácE v pobočkách 
organizacE.  s  kliEnty  sE  sEtkávámE  v  našich  cEntrEch  v brně, břEclavi  a vyškově –  v  poradnách, 
v domácnostEch a v odůvodněných případEch poskytujEmE doprovod při jEdnání na úřadEch.

Řešená témata

11 % ostatní (péče o děti, 
vzdělávání, svépomocné práce)
1 % diskriminace
6 % rodinné, mezilidské vztahy, 
zdraví
11 % sociální zabezpečení

29 % bydlení (hledání, udržení, 
opravy)
24 % zaměstnanost (hledání 
práce, zvyšování kompetencí)
18 % zadluženost (řešení dluhů - 
komerčních i nekomerčních)

9700 setkání s klienty1047 klientů a klientek
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CENTRUM KOMUNITNÍ
A TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Cílem terénní formy služeb je aktivně vyhledá-
vat ohrožené klienty, motivovat je ke změně je-
jich situace a pomáhat jim hledat zdroje v sobě 
i ve svém nejbližším okolí.

Terénní sociální práce probíhá ve městě Brně 
a dalších obcích Jihomoravského kraje. Tým 
služeb JMK pracuje s klienty v obcích Vyškov, 
kde se s klienty schází také na pobočce nově 
přestěhované na ulici Čsl. Armády 2. Dále na-
vštěvuje klienty z Bučovic, Tišnova, Zastávky 
u Brna a Rosic u Brna.
Pracovníci pobočky Břeclav spolupracují kromě 
obyvatel Břeclavi také s klienty z Lanžhota a Mi-
kulova.

Ve všech městech a obcích rozvíjíme spolupráci 
také s místní samosprávou a jednotlivými úřa-
dy zapojenými do řešení situace jednotlivých 
klientů a rodin.

CENTRUM PORADENSTVÍ
A ZAMĚSTNANOSTI

Cílem poradenských služeb je nabídnout kom-
plexní podporu aktivním klientům přicházejí-
cím za odbornými pracovníky do našich pobo-
ček.

V zázemí našich vybavených prostor nabízíme 
bezplatné sociální a právní poradenství. Pod-
porujeme aktivnost, samostatnost a nezávis-
lost. Nabízíme důvěrnou a intenzivní spolupráci            
na naplňování potřeb jednotlivých klientů.

CPZ Brno
PO, ST, ČT

ÚT

8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

12:00 - 16:00
Pobočka Břeclav PO a ST 8:30 -16:00

Pobočka Vyškov PO 8:30 - 16:30
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zaměstnanost

Zaměstnanost je nejčastější zakázkou, na níž s klienty v organizaci spolupracujeme. Na hledání práce 
a zvyšování kompetencí pro trh práce spolupracujeme s klienty v rámci terénní formy i v centrech 
a jednotlivých pobočkách. Dlouhodobé zaměstnání je předpokladem pro stabilizaci situace jednotlivých 
klientů a jejich rodin.

467 klientů řešilo otázky 
spojené s jejich uplatněním 
na trhu práce (hledání práce, 
zvyšování kvalifikace, vztahy se 
zaměstnavateli atd.)
390 klientů si hledalo práci

17 klientů úspěšně absolvovalo 
19 rekvalifikací
102 pracovních pozic pro nově 
zaměstnané klienty
 > 7 klientů je zaměstnaných 

u spolupracujících 
zaměstnavatelů

„třikrát jsme zreAlizovAli kurz „věřím si!“ (v břeclAvi, mikulově A hodoníně). byl zAměřen nA zjištění silných 
A slAbých stránek úČAstníkA. všichni si v tomto kurzu mohli vyzkoušet i modelovou situAci rozhovoru u Přijí‑
mAcího řízení se zAměstnAvAtelem.

mimo jiné se PodAřilo 3 klientům nAjít PrAcovní místo Přes Personální Agenturu A Po zkušební době byli zAřA‑
zeni mezi kmenové zAměstnAnce, nAPř. firmy gebAuer A griller kAbeltechnik, sPol. s r. o. v mikulově.“

helenA dAnielová,
vedoucí PoboČky břeclAv

TÉMATA PRÁCE

Zvyšujeme šance na zaměstnání

PodPorA komPetencí A zvýšení úsPěšnosti Při hledání zAměstnání:
 > individuální i skuPinové kurzy jAk Psát životoPis, jAk telefonovAt se zAměstnAvAtelem, PříPrAvA nA Poho‑

vor

 > Pc A jAzykové kurzy

 > zAjištění rekvAlifikAcí – PříklAdem je úsPěšná sPoluPráce s Autoškolou michAlČík v břeclAvi, která umož‑
nilA rekvAlifikAci v obsluze vysokozdvižných vozíků 6 klientům

 > skuPinové kurzy A job kluby
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Zvyšujeme šance na zaměstnání
Přímá PodPorA zAměstnAnosti:
 > PodPorovAná PrAcovní místA Přes úřAdy Práce Či 

Projekty u konkrétních zAměstnAvAtelů – zA rok 2014 
7 nových PrAcovních míst (nAPř. cukrářkA, PeČovAtelkA, údržbA trAvnAtých Ploch, AdministrAtivní 
PrAcovnice)

 > PřísPěvek nA dojíždění První měsíc v Práci

sPoluPráce se zAměstnAvAteli:
 > doPoruČujeme zájemce o Práci Pro konkrétní PrAcovní Pozice

 > vyjednáváme vznik PrAcovních míst A ProsAzujeme nediskriminAČní jednání Při Přijímání zAměstnAnců

 > otevřené zAměstnAvAtele certifikujeme znAČkou ethnic friendly zAměstnAvAtel

 > více o znAČce, kterou získAlo doPosud 62 zAměstnAvAtelů, nAleznete v kAPitole Pro sPoleČnost

Firma STAEG Facility ve Vyškově zaměstnává skupinu 6 Romů na úklidové venkovní práce. Takto svou spolupráci 
hodnotí zaměstnavatel i sami pracovníci:

„kvůli Předsudkům, které v souČAsné době má nAše sPoleČnost, jsem i já byl z PrvoPoČátku 
nA vážkách, zdA této nAbídky využít A jestli to bude dobrý krok. nyní je to již druhý rok, 
co šestice romů u nás PrAcuje, A já vím, že to rozhodnutí tehdy bylo sPrávné. celý Projekt 
sPlnil oČekávání, šlo jen o to dát někomu šAnci A tAhle šestice ji dostAlA. chuť do Práce,                  
vždy s úsměvem A férové jednání je u těchto zAměstnAnců to, co si nA nich nejvíce cením.“

Petr veČeřA, vedoucí zAkázek ts

„je skvělé, že máme Práci. A je ještě lePší, že máme vedoucího, který se k nám neotáČí zády, 
jedná s námi nA lidské úrovni. Pomáhá nám i v tom, Abychom se něco nAuČili, nAPř. Práci              
se stroji A Podobně. jsme nA něj hrdí A vyjdeme mu vstříc jAko zAměstnAnci i jAko lidé,“

PrAcovníci úklidové Čety stAeg fAcility.
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bydlEní

449 klientů s námi řešilo svou 
bytovou situaci

229 klientů přímo hledalo nové 
bydlení
 > 28 klientů získalo bydlení na 

soukromém trhu, z toho 15 
mimo sociálně vyloučenou 
lokalitu

 > 16 klientů získalo obecní 
bydlení, z toho 5 mimo 
sociálně vyloučenou lokalitu

Kvalitní a dostupné bydlení je stále pro mnoho klientů a jejich rodiny ambiciózním cílem. Společně 
pracujeme na získání obecního i soukromého bydlení. S částí klientů pak pracujeme na udržení stávajícího 
bydlení nebo na zvýšení jeho kvality ve spolupráci s majiteli a správci. Klientům poskytujeme informace 
i právní poradenství.

Jednou z výrazných bariér je diskriminace Romů při hledání bydlení u soukromníků. Učíme klienty,                           
jak se aktivně bránit, a současně spolupracujeme na postihování takového jednání např. s Českou obchodní 
inspekcí nebo veřejnou ochránkyní práv.

Příklad z praxe
obyvAtelům nájemního domu v buČovicích jsme Pomohli 
Při jednání s městem o výměně oken. obě strAny se nAko‑
nec domluvily. nájemníci kolem domu uklidili A  doČkAli           

se výměny oken ze strAny městA. všichni nájemníci se shodují, že se jim nyní bydlí Pohodlněji, v bytech je koneČně 
tePlo.
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PrevenTivní PrOgramy

rozvíjímE  programy  prEvEncE  ztráty  bydlEní.  příkladEm  dobré  praxE  jE  úspěšný  pilotní  projEkt  sE  správou  nEmovitostí 
brno ‑střEd. spoluprácE prokazujE, žE prEvEncE ztráty nájEmního bydlEní jE výhodná jak pro nájEmníky, tak i pronajímatElE. 
spolEčným postupEm sE daří sEtrvalE snižovat míru zadlužEnosti na nájEmném i počEt podaných výpovědí z nájmu a žalob na 
vyklizEní bytu. spoluprací sE daří přEdcházEt bytové krizi i v případEch, ktEré by za jiných okolností vEdly k vyklizEní bytu 
a náslEdnému bEzdomovEctví nájEmníků. intEnzivní a koordinovaná spoluprácE v prEvEntivních programEch jE rovněž úspěšná 
vE vyškově a v břEclavi.

sOciální ByT

na přElomu roku 2014 a 2015 sE v sociálním bytě iQ roma sErvisu zabydlEla již sEdmá rodina s dětmi. jEdná sE o rodinu 
přicházEjící z vElicE nEvyhovujících podmínEk jEdné z brněnských ubytovEn. sociální byt slouží zEjména jako prostor pro ověřEní 
různých přístupů k podpořE rodin s dětmi v samostatném bydlEní. od prostupného modElu sociálního bydlEní a povinnosti 
čErpání sociálních služEb sE postupně náš zájEm přEsouvá k službám cílEným na udržEní konkrétního bydlEní.

„nA konci roku 2014 bylA Po dlouhodobé sPoluPráci iQ romA servisu A sPrávy nemovitostí 
mČ brno ‑střed obnovenA nájemní smlouvA úČAstnici Preventivního ProgrAmu druhá šAnce, 
která zvládlA vyPlAtit Přes třicet tisíc korun vysoký dluh nA nájmu. PAní s. si tAk udrželA 
byt, kde může i nAdále bydlet se svým vnukem A synem.“

AdAm fiAlík,
vedoucí centrA komunitní A terénní sociální Práce v brně
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zadlužEnost

Při řešení zadluženosti pracujeme s klienty na efektivním řešení svých dluhů, stabilizaci situace a prevenci 
dalšího zadlužování. Významnou součástí naší práce je právní poradenství a poskytování informací 
varujících před nekalými praktikami různých společností poskytujících úvěry a další produkty.

s námi řešilo 
svou zakázku 
v oblasti 
zadluženosti.369

klientů
9

schválených 
návrhů na 
oddlužení

sPOluPráce s klienTy

 > nEjčastěji kliEntům poskytujEmE podporu při jEdnání s věřitEli a ExEkutory.
 > asistujEmE při sEstavování přEhlEdu dluhů a rodinného rozpočtu.
 > za nEjúčinnější nástroj řEšEní přEdlužEnosti kliEntů, ktEří by jinak nEbyli schopni své dluhy splatit, považujEmE oddlužEní.

akTivní úČasT na sysTémOvýcH změnácH

 > spoluprácE s aliancí proti dluhům (vícE v kapitolE pro spolEčnost)

„bohužel klientů, kteří sPlňují zákonem stAnovené Podmínky, Aby mohli oddlužení využít, 
je menšinA. v uPlynulém roce sPlňovAlo Podmínky Pro oddlužení Pouze 37 % z celkového 
PoČtu klientů, s nimiž jsme Předluženost řešili. i z toho důvodu se v rámci AliAnce Proti 
dluhům Aktivně zAsAzujeme zA vytvoření AlternAtiv oddlužení, které by otevřely cestu 
k bezdlužnosti většímu množství lidí.“

ivetA kAPusnicová,
PrávniČkA
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klientkA zA Pomoci nAší PorAdny dohledAlA všechny dluhy, 
které se jí nAkuPily v  době, kdy onA i  její mAnžel ztrAtili 
Příjmy A jejich výPAdek komPenzovAli tzv. rychlými PůjČkAmi. 
dAlším krokem bylo dojednání sPlátkových kAlendářů s věřiteli. klientkA PlánovAlA nejdříve vyPlAtit menší 
A novější dluhy, Aby zAbránilA jejich soudnímu vymáhání A nAvýšení. následně chtělA sPlácet ty, které již vymá‑
hAl exekutor. některé exekuce se nám Povedlo slouČit, Čímž se dlužná ČástkA PodstAtně snížilA. jednA exekuce, 
ve které byl vymáhán nedoPlAtek sPotřebitelského úvěru od Pochybné sPoleČnosti, všAk neustále nArůstAlA, 
A to o dvojnásobek Částky, kterou bylA klientkA měsíČně schoPnA nA exekuci uhrAdit. z toho důvodu jsme kli‑
entce nAbídli možnost oddlužení. klientkA tuto možnost důklAdně zvážilA A dosPělA k závěru, že Pokud se chce 
dluhů zbAvit, nemá jinou možnost. Pomohli jsme tedy klientce A jejímu mAnželovi PřiPrAvit insolvenČní návrh. 
soud mAnželům oddlužení Povolil A následně i schválil, dokonce s nižšími sPlátkAmi než stAnovuje zákon, ne‑
boť mAnželé budou schoPni uhrAdit více než 50 % všech jejich závAzků. klientku tAk Čeká nároČných 5 let,               
kdy si musí udržet dostAteČně vysoké Příjmy. již nyní Ale PovAžuje zA velkou úlevu, že ji PřestAli kontAktovAt 
jednotliví věřitelé A exekutoři s PožAdAvkem úhrAdy dluhu.

Příklad z praxe

diskriminacE

klientů, kterým 
jsme poskytli 
odborné 
poradenství 
v této oblasti

41
klientů

Realizovali jsme 
2 samostatné 
testingy pro řešení 
diskriminace a 6 
testingů ve spolupráci 
s Českou obchodní 
inspekcí.

8
testingů

podané žaloby ve 
věci diskriminace 
klientů2

Při řešení své životní situace naráží často naši klienti (a obecně Romové) na diskriminaci, ať už otevřenou            
či skrytou. Setkávají se s odmítáním z důvodů etnicity a sociálního postavení na trhu s bydlením, při 
hledání práce i v přístupu ke službám.

Diskriminace pro nás není jen praktickou překážkou v řešení životní situace. Je otázkou důstojnosti 
a rovného postavení Romů a Romek v naší společnosti.
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Boj proti diskriminaci v roce 2014

 > nA záklAdě mnohA zkušeností nAšich klientů jsme Provedli situAČní testingy ve věci diskriminAce ze 
strAny reAlitních kAnceláří. PotvrdilA se nám neochotA mAjitelů dávAt možnost romům ucházet se o by‑
dlení nA komerČním trhu. výsledky nAšich Akcí vedly k Podání Podnětů veřejné ochránkyni Práv, České 
obchodní insPekci A AsociAci reAlitních kAnceláří Čr.

 > PodAřilo se dosáhnout trestu Pro jihlAvský klub, který odmítAl vPustit romy, kde jsme sPoleČně s Čes‑
kou obchodní insPekcí vykonAli testing. klub dostAl zA své Protizákonné jednání vysokou, všAk oPráv‑
něnou Pokutu 200 000 kČ.

 > ve sPoluPráci s Advokátem jsme s nAšimi klienty PodAli AntidiskriminAČní žAlobu nA zubAřku, která je 
odmítlA zAregistrovAt nA záklAdě jejich romského Původu. jedná se o První Podání žAloby nA diskriminAci 
v lékAřských službách.

Boj proti diskriminaci v roce 2015

v roce 2015 Plánujeme v boji Proti diskriminAci vyvinout ještě větší úsilí A Především Aktivně zAPojovAt 
romy A romky, kterých se diskriminAce Především dotýká.

cHceme:
 > bojovAt Proti tzv. underrePortingu (nechuť/obAvA obětí diskriminAce bránit svá PrávA),
 > šířit osvětu A informovAnost v komunitě i v širší sPoleČnosti,
 > zmocňovAt romy v jejich Právech A možnostech Právní obrAny Proti nerovnému zAcházení,
 > Pokusit se vyhledAt A PřiPrAvit romské obČAnské Aktivisty.

je Pro nás stále výzvou motivovAt nAše klienty A všechny romy, Aby se diskriminAci bránili A odvážili se řešit 
ji veřejně A všemi dostuPnými Prostředky. hledáme odvážné romy, kteří se zAPojí do nAší skuPiny Aktivně 
bojující Proti diskriminAci, formou mediAlizAce, testingů A formálních Podání nA Příslušné instituce A orgány. 
Přidejte se k nám!
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komunitní prácE

Vedle profesionální sociální práce se zaměřujeme na hledání vnitřních i vnějších zdrojů nejen jednotli-
vých klientů, ale celých romských komunit v lokalitách, kde pracujeme.

 > Podporujeme aktivní klienty, jejich náměty a nápady pro změny ve svých lokalitách.
 > Pracujeme na zlepšení podmínek v jejich okolí (práce v jednotlivých domech).
 > Pomáháme jim najít zdroje a partnery pro společné řešení situace ve svých obcích.
 > Aktivizujeme Romy a Romky v Brně, Vyškově, Břeclavi i Lanžhotě.
 > Podporujeme společné akce, které vytváří aktivní komunity s vizí.
 > Podporujeme dobrovolnictví klientů (Mezinárodní den Romů, komunitní a společenské akce, vedení 

kroužků pro děti atd.).

Komunitní aktivity v roce 2014
v roce 2014 jsme orgAnizovAli komunitní Akci ve vyškově 
– nA jejím Pořádání se Podíleli i nAši klienti A sPoluPrAcující 
osoby z  lokAlity vyškov – Především PAn kArel jAneČek 
A PAní dAgmAr demeterová. ti nám Pomohli s orgAnizAcí Akce, která se mimořádně vydAřilA. nA WorkshoPu 
jsme viděli i divAdelní PředstAvení dětí z místní školy A ukázku Práce hAsiČe se Psem. nA stAnovištích s úkoly 
Pro mlAdší děti nám PomáhAli nAši mlAdí klienti – studenti středních škol.

v létě roku 2014 A nA zAČátku roku 2015 jsme se Aktivně Podíleli nA řešení krizové situAce v domě nA 
dukelské ulici. oslovovAli jsme celou komunitu domu A  hledAli jejich možné zdroje Pro řešení situAce. 
Aktivně jsme zProstředkovávAli kontAkt mezi zúČAstněnými strAnAmi (nájemníci, PronAjímAtel, brno ‑sever, 
osPod). i  díky nAšemu vČAsnému zásAhu se PodAřilo velkou Část rodin PřestěhovAt z  nevyhovujících 
Podmínek, ještě Před nuceným uzAvřením domu v březnu roku 2015. sPoluPráce s nAšimi klienty v tomto 
domě vedlA nAkonec k Přestěhování 7 rodin, z Čehož 4 rodiny nAšly bydlení v komerČním nájmu.

v  břeclAvi jsme ukázAli, že i  romské komunitě záleží nA lePším vzájemném soužití obyvAtel městA 
A  Práce se skuteČně nebojí. 28.  srPnA  2014 ProběhlA Akce s  názvem „nA nAšem městě záleží i  nám“.                                    
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PArtnerem této komunitní Akce bylo město břeclAv. První Částí doPoledního ProgrAmu byl úklid, do 
kterého se zAPojilo 16 dobrovolníků od 5 do 45 let. odPolední blok se konAl ve fArnosti České církve 
evAngelické A souČástí ProgrAmu bylo koncertní vystouPení, které si nenechAl ujít Ani bývAlý stArostA městA. 
děti PAk nA zAhrAdě mohly s PrAcovníky vyrábět soviČky Pro klienty z domovA Pro seniory nebo se zAPojit 
do zábAvných Aktivit A tAneČního WorkshoPu. Akce ČítAjící více než 45 úČAstníků bylA zAkonČenA sPoleČným 
Přátelským Posezením.

Komunitní práce v roce 2015

komunitní Práce je Pro nás v tomto roce Prioritou. chceme Především ProhlubovAt PArticiPAci romů nA své‑
Pomocných Projektech A dlouhodobé sPoluPráci místních komunit.

v roce 2015 budeme rozšiřovAt Prostor nA svitAvském nábřeží, kde vedle již fungujícího A oblíbeného hřiště 
Přibude i Prostor Pro setkávání A odPoČinek široké veřejnosti. tento Prostor by měl vzniknout nA záklAdě 
sPoleČného Plánování s místní romskou i neromskou komunitou.

zAPojujeme se do celostátní inciAtivy „ukliďme Česko“ v brně, vyškově i lAnžhotě. tyto Akce jsou stArtem 
Pro dlouhodobé zvelebování vybrAných Prostorů jednotlivých lokAlit. souČAsně slouží jAko iniciAce A PodPo‑
rA místních komunit Pro dlouhodobé využívání A rozvíjení svých lokAlit, kde žijí.
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Poděkování
zA ProgrAm Pro dosPělé děkujeme zA sPoluPráci:

 > hAně rAnglové ‑ sPrávA nemovitostí městské Části brno‑
‑střed,

 > evě Proškové ‑ městský úřAd vyškov, odbor sociálních věcí,
 > mgr. michAlu kudláČkovi, dis. – vedoucímu odboru sociálních věcí městA tišnov,
 > kAteřině smetAnové – odbor sPrávy mAjetku A komunálních služeb městA tišnov,
 > rndr. Petru PosPíšilovi – stArostovi obce zAstávkA,
 > bc. vítězslAvě vAverkové – vedoucí sociálního odboru městA rosice,
 > ing. josefu táborskému – vedoucímu odboru místního hosPodářství městA vyškov,
 > mgr. bohdAně Pištělkové – PrávniČce odboru místního hosPodářství městA vyškov,
 > judr. dAně rAČAnské – vedoucí oddělení zProstředkování A PodPor v nezAměstnAnosti úřAdu Práce 

Čr – kontAktní PrAcoviště vyškov,
 > heleně fAmfrlové ‑ Předsedkyni klubíku břeclAv ‑ centrA Pro rodinu,
 > hAně vAškové ‑ Předsedkyni sPoleČenství romů nA morAvě v hodoníně,
 > mgr. kristíně beránkové ‑ vedoucí oddělení Profesního PorAdenství úřAdu Práce v břeclAvi,
 > milAnu Polákovi ‑ mAjiteli firmy,
 > mgr. bohdAně souchoPové ‑ vedoucí sociálního odboru měú mikulov,
 > sPrávě železniČní doPrAvní cesty zA vstřícný Pronájem Části Prostoru nA svitAvském nábřeží v brně, 

který Poslouží ke komunitnímu rozvoji lokAlity.

„s neziskovou orgAnizAcí iQ romA servis sPoluPrAcuji od roku 2009, kdy jsem nAstouPilA 
do své funkce A kdy jsme sPoleČně řešili První PříPAd. od té doby jsme nAši sPoluPráci hodně 
nAvýšili. město tišnov v souČAsné době díky sPoluPráci s PAnem kAvkou A odborem sociálních 
věcí měú tišnov řeší Pouze jeden PříPAd vyklizení bytu. v Předchozích letech to bývAlo vždy 
kolem šesti PříPAdů roČně. dále se ProblemAtická lokAlitA, která je ve velké míře obydlenA 
romy, změnilA jAk Po stránce vzhledové, tAk Po stránce dluhů. v souČAsné době zde není Ani 
jeden PříPAd, který by mířil k soudu s žAlobou nA vyklizení bytu, není zde Ani PříPAd, kdy by 
město tišnov mělo v Plánu PodávAt žAlobu nA dlužnou Částku. celkově se v této lokAlitě 
nAchází 28 bytů, v souČAsné době zde máme Pouze tři dlužníky, kteří Ale dluhy nenAvyšují, 
bA nAoPAk je řádně sPlácí. nA zAČátku roku 2014 zde bylo sedm dlužníků, nA zAČátku roku 
2013 třináct dlužníků A tAk bychom mohli vzestuPně PokrAČovAt dále. zA dobu sPoluPráce 
se tAk PodAřilo stAbilizovAt jistotu bydlení, snížit dlužné Částky A zlePšit kulturu bydlení. 

„město vyškov dlouhodobě sPoluPrAcuje s orgAnizAcí iQ romA servis A má zájem i nAdále ve 
sPoluPráci PokrAČovAt. zvláště oceňujeme sPoluPráci Při řešení ProblemAtiky udržení bydlení 
A snižování PříPAdných dluhů nA nájemném.“

ing. josef táborský,
vedoucí odboru místního hosPodářství městA vyškov
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do budoucnA bych chtělA APelovAt nA vedení městA ohledně investicí do této lokAlity, 
které jsou nezbytně nutné, dále bych chtělA, Aby bylo možné ze strAny iQ romA servisu 
vést s klienty diAlog o obezřetnosti Při uzAvírání smluv nA elektrickou energii s Podomními 
Prodejci, neuváženém brAní PůjČek od nebAnkovních institucí A sPotřebě elektrické energie, kdy 
místo tuhých PAliv je toPeno elektrikou, což zPůsobuje velké nedoPlAtky A následné odPojení 
elektriky, sAmozřejmě to vše ve sPoluPráci s městem tišnov.
velmi si sPoluPráce s PAnem kAvkou vážím A doufám, že zde bude Působit i nAdále. myslím,                
že výsledky sPoluPráce jsou Pro obě strAny Povzbuzující. A já zA tuhle Přínosnou sPoluPráci 
moc děkuji.“

kAteřinA smetAnová,
odbor sPrávy mAjetku A komunálních služeb tišnov
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PRO
MLADÉ

program podporujE vzdělávací a kariérní úspěchy, osobnostní rozvoj a využití potEnciálu mladé romské 
generace.
hlavní pozornost věnujEmE kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání s cílEm podpořit mladé romy vE studiu 
na  střEdních  školách  (program  gEndalos).  současně  nabízímE  vElké  množství  rozvojových  aktivit 
nEFormálního vzdělávání a krEativních činností.
služby mohou využít  znEvýhodněné děti  a mládEž,  přEdEvším romové vE  věku 6–26 lEt vE městě 
brně, břEclavi, vyškově a dalších obcích jihomoravského krajE (tErénní Formou v zastávcE u brna, 
bučovicích atd.). s kliEnty sE sEtkávámE jak v našich cEntrEch, tak v domácnostEch či přímo vE školách.

vE spolupráci s kliEnty vydávámE komunitní časopis „romano vip“ určEný pro cElou rodinu.

služBy Organizujeme ve 2 fOrmácH

 > cEntrum prEvEncE a rozvojE osobnosti
 > cEntrum vzdělávání a proFEsních ambicí

16 050 setkání s klienty515 klientů a klientek044



CENTRUM PREVENCE
A ROZVOJE OSOBNOSTI

Nabízíme především kreativní a rozvojové aktivity s přesahem do prevence. Nově se od září 2014 intenzivně propo-
jujeme s doučovacími skupinkami

60 % setkání tvořila nabídka 
volnočasových aktivit

 > 75 % nabídky pro trávení 
volného času tvořily 
řízené aktivity (kroužky, 
doučovací skupinky, výlety, 
exkurze apod.)

 > 152 klientů se zůčastnilo 
volnočasových aktivit a 113 
klientů preventivních akcí

více než 200 dětí strávilo téměř
2200 hodin doučováním nebo 
dalšími výukovými aktivitami

Brno Klub PO - ČT 13:30 - 18:30

Plácky (březen - říjen) PO - PÁ 14:00 - 18:00

Nově prázdninový provoz: aktivity pouze 
na Plácku (v klubu při nepřízni počasí) PO - PÁ 14:00 - 20:00
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OsOBnOsTní výcHOva a PrevenTivní TémaTa

 > dívčí kroužEk s tématy péčE o vzhlEd i vztahů
 > Finanční gramotnost – např. soutěžní hra „komu sE nElEní, tomu sE zElEní“, dEsková hra „lovE“
 > závislosti (bEsEdy, workshopy, tEmatické krEativní dílny)
 > sExualita (workshopy)
 > zdraví (např. workshop první pomoci)

Při setkání metodiků Prevence základních a středních škol ve vyškově a slavkově u Brna jsme Představili finanční hru „love“,            
která Pomáhá Při lekcích finanční gramotnosti. ProBěhla i krátká ukázka. hra měla úsPěch a v mnoha školách se již Používá.

vOlnOČasOvé krOužky (vedené PracOvníky, dOBrOvOlníky z řad sTudenTů i klienTů)
 > hudEbna, vEdEní mladých kapEl i samostatných zpěváků
 > tanEční a výtvarné dílny, krEativní workshopy (oblíbEnou novinkou jE kurz latinskoamErického tancE bachata, tradiční 

kroužEk tancE mErci, strEEtdancE)
 > multimEdiální kroužEk, FotokroužEk
 > karatE, Fotbalový kroužEk
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kOmuniTní akTiviTy

 > spoluprácE na budování nahrávacího studia amaro rEcords (vícE v kapitolE novinky 2014, str. 12)
 > články a příspěvky kliEntů pro komunitní časopis romano vip
 > zapojEní  kliEntů  do  rozvojE  okolí  svitavského  nábřEží,  do  úklidových  akcí  v  břEclavi  a  vyškově  (vícE  v  kapitolE                    

pro dospělé – komunitní prácE, str. 40)

mimOřádné akTiviTy

 > výlety, výstavy (naPř. naučná výstava Bodies, naše cesta – život lidí s hendikePem, výstava rudolfa dzurka v muzeu romské 
kultury)

 > účast na festivalech a soutěžích (amare kereka v Brně, BamBiriáda v ivančicích u Brna, „in ‑joy the city“)
 > sPortovní akce (otevření Plácků fotBalovým turnajem za účasti anny Polívkové, akce „Poslední koPanec“ k uzavření sezony, 

turnaj s husovickou Policií)
 > táBor a víkendové akce (21.–23. 11. víkendovka s tématem finanční gramotnosti)

skuPinOvé dOuČOvání, POradensTví

 > Pravidelné skuPiny Pondělí až čtvrtek 14.00–16.30
 > Pro aktivní klienty výhody ve volnočasových aktivitách

 > PodPora Při PřestuPech a řešení školních záležitostí

 > PodPora Při volBě střední školy

 > Brigády a volBa zaměstnání (reality show Pohovor)

plácky ‑ svitavské nábřEží, brno

V období březen–říjen probíhají v Brně aktivity na tzv. „pláccích“, jedná se o hřiště a park na Svitavském 
nábřeží, kde je možnost využití prostoru nejen na sportovní aktivity, ale je tam také k dispozici velká hrací 
plocha i zázemí organizace.

V roce 2015 plánujeme tento prostor rozšiřovat spolu s místní komunitou, včetně dětí. Plánujeme zkrášlení 
prostor a doplnění různými svépomocně vytvořenými hracími prvky, lavičkami a dalšími nápady ze strany 
místních obyvatel.
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pobočka břEclav a další obcE jihomoravského krajE

 > Akce a činnosti v klubu Přístav
 > Možnost doučování, vypracování úkolů a pomoc s problémy ve škole
 > Rukodělný a výtvarný kroužek

 > „Cigi cigy cirkus“ – novinka roku 2014 – základy akrobacie, klauniky či fakírství 
– veřejná vystoupení – v Břeclavi, na MDR v Brně, na cirkusovém festivalu Freš

 > Výlety (Pohansko, brněnské vánoční trhy)
 > V létě probíhají pravidelné venkovní kreativní a sportovní činnosti přímo 

v lokalitách, kde klienti bydlí (Poštorná, hřiště ZŠ Slovácká, na Zahradách, 
v Lanžhotě)

 > Besedy, promítání filmů, preventivní témata

V ostatních obcích Jihomoravského kraje (Vyškov, Zastávka, Mikulov a další) se snažíme především mladým 
klientům nabízet možnosti trávení volného času v jejich okolí, v místních organizacích a spolcích.

Přehled mimořádných akcí
2014 a počátek roku 2015

PrAvidelně Pořádáme besídky A PArty v brně i břeclAvi – 
vAlentýnská, mikulášská, den dětí, zAČátek A konec Prázdnin.

dále v brně:
 > „živá knihovnA“ (18. 2. 2014) – ProgrAm zAštítěný orgAnizAcí Amnesty internAtionAl PředstAvil 

životní Příběhy několikA osobností jAko knihu, které se může kAždý úČAstník nA cokoli zePtAt, Čímž 
Alternuje její Čtení

 > grAffiti jAm (29. 7. 2014) – sPrejerské odPoledne nA Plácku

 > zAhrAniČní WorkshoP rAdijojo (23.–27. 2. 2015) – multimediální jArní Prázdniny v klubu se 
zAhrAniČními lektory

v břeclAvi:
 > trAdiČní „PyžAmoPárty“ ‑ v době Po Pololetním vysvědČení

Břeclav - klub Přístav ST 13:00 - 15:00

břeclAvský klub „PřístAv 
slAvil v roce 2014 
   5. výroČí
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
A PROFESNÍCH AMBICÍ

39 aktivních Gendalos klientů ve 
školním roce 2013/2014

 > 26 postoupilo do dalšího 
ročníku střední školy

1 klient byl v posledním ročníku 
střední školy, kterou úspěšně 
dokončil

100 % klientů v posledním 
ročníku ZŠ si podalo přihlášku 
a dostalo se na navazující SŠ

Realizujeme služby zaměřené na vzdělávání a podporu profesní dráhy mladých Romů, převážně pomocí vzdělávacího 
programu Gendalos. Podporujeme:

 > individuální spolupráci studentů s pracovníky                    
IQ Roma servisu,

 > zapojování rodičů a pedagogů do spolupráce,
 > spolupráci s individuálními mentory na možnostech 

doučování a osobnostním rozvoji,
 > skupinové doučování (nejčastějšími předměty jsou 

matematika, český jazyk, anglický jazyk, německý 
jazyk),

 > vzdělávací kurzy (počítačový kurz ECDL, příprava na 
přijímací řízení na SŠ, VŠ),

 > motivační lekce na školách (např. profesní 
poradenství pro žáky 9. tříd základních škol, lekce na 
zvyšování finanční gramotnosti),

 > pomoc při řešení vztahů a problémů ve školách,
 > profesní orientaci (pomoc s hledáním brigád, praxí 

a stáží),
 > adresnou finanční či hmotnou pomoc ze stipendijního 

fondu Gendalos (nejčastější formy podpory jsou: 
předplatné jízdného na MHD, učebnice a další 
školní pomůcky, notebook, zaplacení jazykového či 
vzdělávacího kurzu apod.).
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Klademe důraz na spolupráci se školami i rodinami klientů. V Brně a Břeclavi dochází klienti převážně do centra or-
ganizace.

V dalších obcích Jihomoravského kraje navštěvujeme klienty především v jejich domácnostech. Ve spolupráci s rodi-
nou se je snažíme vést k samostatnosti a zodpovědnosti za svou školní přípravu. Rodičům pomáháme vytvořit pod-
půrné a motivující prostředí pro jejich děti.

Při práci s celou rodinou navazujeme rodiče dětí na další potřebné služby organizace, především v programu                         
Pro Dospělé (str. 31).

Poděkování
zA ProgrAm Pro mlAdé děkujeme zA sPoluPráci:

 > milAdě Pelíškové, dis. ‑ sociální PrAcovnici odboru 
sociálních věcí městA tišnov,

 > bc. jArmile vAlAchové ‑ kurátorce Pro děti A mládež městského úřAdu buČovice,
 > mgr. jAnu tesAříkovi ‑ řediteli ddm v buČovicích,
 > mgr. rAdce bochníČkové ‑ zástuPkyně ředitele záklAdní školy A mAteřské školy t. g. mAsArykA 

v zAstávce u brnA,
 > mgr. ivě jobánkové ‑ ředitelce zš slovácká břeclAv,
 > devleskre ČhAvore – tAneČnímu souboru z břeclAvi Pod vedením nAtAši Polákové.
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SPECIÁL
GENDALOS

Vzdělávací program Gendalos určený romským studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol prošel bě-
hem roku 2014 výrazným rozvojem. Spolupráce se zaměřuje především na podporu studijních úspěchů mladé rom-
ské generace s přesahem na možnosti jejich kvalitního uplatnění na trhu práce.

39
studentů

Základem programu je úzká spolupráce mezi studenty, pracovníky IQ Roma servisu, rodiči a pedagogy školy, kterou 
student navštěvuje. Do spolupráce však stále častěji vstupují také individuální dobrovolníci v rámci mentorského pro-
gramu. Studenti se spolu s mentory mohou doučovat, společně trávit volný čas nebo rozvíjet své dovednosti a zájmy.

Rozšířili jsme nabídku spolupráce vzdělávacího programu Gendalos také pro žáky 8. a 9. tříd, kterým pomáháme 
s podáváním přihlášek na střední školu, přípravou na přijímací řízení a také s přechodem na střední školu. Vzdělávací 
program Gendalos se také začíná postupně rozšiřovat do obcí Jihomoravského kraje. Spolupracujeme se studenty 
z Brna, Břeclavi, Vyškova, Zastávky u Brna či Bučovic.

9
mentorů
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3 fáze programu:
do 1. fáze neboli „gendAlos nA zkoušku“ vstuPují studenti 
v zAČátcích sPoluPráce. PrAcovníci iQrs sPoleČně se studenty 
nAjdou sPoleČný cíl související se vzděláním (nAPř. zlePšení 
známky z mAtemAtiky, zvládnutí závěreČných zkoušek nA škole, PříPrAvA nA PřijímAcí řízení nA střední 
školu APod.), nA jehož nAPlnění Poté PrAcují. ve chvíli, kdy sPoluPráce funguje A studenti májí zájem 
v ní PokrAČovAt, mohou Přejít do 2. fáze neboli „kAndidáti gendAlos“. v tuhle chvíli již mohou studenti 
využívAt rozšířenější nAbídku služeb, jAko je dlouhodobé douČování A sPeciální kurzy, PrAvidelná setkání 
A Akce, které Pořádáme. studentům Pomůžeme s vyřizováním stiPendií, hledáním PrAxe, brigády nebo stáže. 
Poslední, 3. fází, je „gendAlos club“. zde mAjí studenti možnost využívAt nejvíce výhod, což s sebou nese 
tAké Povinnost Plnit urČité Podmínky Pro vstuP do gendAlos clubu, A to:

 > studovAt střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu,
 > mít 1 z chování nA vysvědČení,
 > nA vysvědČení nemít žádnou 5 Či neklAsifikován,
 > Absence do 25 % zA Pololetí (což Činí Přibližně 120 omluvených hodin zA Pololetí),
 > žádné neomluvené hodiny.

vstuPem do „gendAlos clubu“ získávAjí klienti kArtiČku „gendAlosákA“, díky které je jim umožněno využívAt 
různé formy PodPory Přímo v centru iQ romA servisu. studenti u nás mohou využívAt bezPlAtně PoČítAČ, 
tisknout A koPírovAt mAteriály do školy (ccA 50 strAn měsíČně), mohou si PronAjmout uČebnu nebo sál 
v centru nA vrAnovské 45. nejvýznAmnější výhodou úČAsti v „gendAlos clubu“ je ovšem možnost získAt 
PodPoru ze stiPendijního fondu gendAlos! studenti mohou PožádAt o:

 > uČebnice A dAlší sPeciální Pomůcky do školy (nAPř. kAdeřnický, instAlAtérský kufřík APod.),
 > PřísPěvek nA doPrAvu do školy,
 > zAPlAcení vzdělávAcího Či jAzykového kurzu,
 > notebook nebo stolní PoČítAČ,
 > PřísPěvek nA školné Či zAPlAcení internátu,
 > PřísPěvek nA zkoušky k získání certifikátů (nAPř. certifikát záklAdní PoČítAČové grAmotnosti 

ecdl APod.).
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jak pracujEmE

Individuální spolupráce mezi studenty a pracovníky IQ Roma servisu

Základem spolupráce je vztah mezi pracovníky IQ Roma servisu a studenty, kteří spolu vyjasňují a nasta-
vují cíle spolupráce, společně objevují oblasti pro rozvoj studentů. Určují také další důležité strany k zapo-
jení (rodina, škola, mentoři).

Komplexní spolupráce mezi studenty, rodiči a školou

Do spolupráce zapojujeme také rodiče studentů a učitele škol. Rodiče i škola mají velký vliv na podobu 
spolupráce a na cíl, kterého chtějí studenti dosáhnout. Pracovníci IQ Roma servisu jsou odpovědnými za 
předávání informací spolupracujícím stranám a vyjednávají s nimi konkrétní podobu zapojení do naplňo-
vání cíle studenta. Vážíme si rodičů a jejich podpory, kterou studentům poskytují!

Spolupráce se školami

Škola je jedním ze zásadních partnerů pro spolupráci se studenty. Pracujeme na tom, abychom byli pro 
školy důvěryhodným smluvním partnerem, abychom mohli společně podporovat motivované romské 
studenty. V tuhle chvíli máme podepsanou smlouvu o spolupráci se dvěma školami. Spolupracujeme však 
s mnoha dalšími školami v celém Jihomoravském kraji.

spolupráce 
s rodiči u 35 

studentů

u 18 stu-
dentů jsme 
spolupraco-
vali s jejich 

školou
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Rozvoj mentorského programu

V roce 2014 jsme naplno rozjeli mentorský program. Stavíme na pravidelném setkávání studentů s dobrovolníky za 
účelem spolupráce na konkrétním cíli (např. zlepšení známky z anglického jazyka, příprava na přijímací řízení, aktivní 
trávení volného času, rozvoj komunikačních dovedností apod.). Základem je společný vztah, který si mentoři a klienti 
mezi sebou budují.

Dlouhodobé doučování

V Brně probíhá doučování ve skupinách dle jednotlivých předmětů (matematika, angličtina atd.) V menších obcích 
Jihomoravského kraje a v Břeclavi probíhalo doučování studentů Gendalos individuálně.

9
mentorů

„díky bětce zAse žiju, ve škole jsem mnohem Aktivnější než kdy dřív, je to její zásluhA, všechno 
od ní cháPu A už se tolik nestydím.“

růženA, 16 let

„Přišel jsem do íkvéČkA, Protože jsem ProPAdAl A PotřebovAl jsem se to douČit. uČil jsem se 
s PePou, A díky tomu jsem zkoušky zvládl.“

tony, 16 let

20 
studentů vy-

užilo doučování 
a  85 % si zlep-

šilo známku
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Vzdělávací kurzy

Kromě doučování nabízíme také speciální kurzy. V minulém roce jsme poprvé otevřeli kurz přípravy na ECDL testy 
(testy počítačové gramotnosti). V rámci poradenství pro volbu povolání každý rok otevíráme také kurz „Příprava na 
přijímací řízení“.

Profesní poradenství pro studenty 9. ročníků základních škol

Při volbě střední školy pracujeme dlouhodobě s individuálními klienty, ale oslovujeme také skupiny. Aktivně půso-
bíme na vybraných základních školách, kde realizujeme lekce poradenství pro volbu povolání pro žáky v devátých 
třídách. Tyto lekce slouží mimo jiné jako prostor pro oslovení budoucích studentů a představení programu Gendalos. 
Spolupracujeme především se: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37 a Zá-
kladní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22.

Rozvoj finanční gramotnosti u studentů v rámci kurzu „Prachy“

V září 2014 jsme otevřeli preventivní kurz finanční gramotnosti „Prachy“, který si kladl za cíl aktivní znalost základních 
pojmů v oblasti financí, se kterými se mohou studenti v blízké budoucnosti setkávat. Jde o pojmy z oblasti dluhů, 
pracovního práva a rozpočtu. Kurz je rozdělen na pět lekcí, v případě, že se student zúčastní alespoň čtyř lekcí, má 
možnost získat osvědčení.

15 lekcí
7 z 8 individuálních klientů v roce 
2014 nastoupilo do SŠ

asistence 16 žákům s přihláškou 
na SŠ

8
účastníků
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Zapojování studentů do přípravy a realizace akcí IQ Roma servisu

Studenty se snažíme rozvíjet také jejich zapojováním do příprav a realizace aktivit IQ Roma servisu.
V roce 2014 se studenti aktivně zapojili:

 > do příprav a organizace benefičního večera na podporu vzdělávacího programu Gendalos,
 > do plánování a budování nové posilovny Roma Gym,
 > psaním článků pro komunitní časopis Romano VIP,
 > účastí na veletrhu středních škol,
 > prezentací na konferenci „Společně pro úspěch Romů ve vzdělání“.

V roce 2015 se studenti zapojili do příprav Týdne romské hrdosti a již teď se těší na přípravu dalšího ročníku benefi-
ce.

„děkujeme všem „gendAlosákům“ zA jejich Aktivní PřístuP! jsme hrdí, že nám Pomáháte ProgrAm 
utvářet A měnit tAk, Aby co nejvíce vyhovovAl vAšim skuteČným Potřebám. bez vás by to 
nešlo!“

klárA hAmPlová,
vedoucí ProgrAmu

14 studentů se zapojilo do 
přípravy Vánoční benefice
7 studentů se zapojilo do přípravy 
posilovny

2 studenti dohlíží na chod 
posilovny
1 studentka pomáhala s přípravou 
konference
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Fotokroužek „Dyk foto“

Studentům jsme v roce 2014 nabídli také možnost navštěvovat fotokroužek „Dyk foto“ pod vedením dobrovolníků 
Ondřeje Šálka a Jakuba Niesnera. Fotografie vytvořily výstavu „Amaro dživipen“ (vernisáž 19. 6. 2014 v sídle organi-
zace) a byly vydraženy na Vánoční benefici v IQ Roma servisu.

Pravidelná tematická setkávání Gendalos

Gendalos studenti jsou každé dva měsíce zváni na setkání Gendalos, která jsme od nového školního roku 2014/2015 
začali tematicky zaměřovat. Témata setkání byla: „A co s tím já“, „Praxe, brigády, stáže“ a speciální „Vánoční setká-
ní“. Během setkání dochází ke vzájemnému potkávání studentů, ke sdílení jejich zážitků a zkušeností a vzájemnému 
propojování. V letošním roce nás budou pravidelně navštěvovat také studenti Gendalos z obcí Jihomoravského kraje 
a z Břeclavi.

Mimořádné akce

19. 2. 2014 – výlet do Olomouce (setkání se zástupci VOŠ Caritas, prohlídka historického centra, návštěva výstavy 
Neviditelná Olomouc)
7. 8. 2014 – výlet na Macochu, návštěva punkevních jeskyní
20. 8. 2014 – „bojovka“ po Brně se zapojením studentů Gendalos do přípravy akce pro mladší děti z nízkoprahové-
ho klubu
26. 8. 2014 – návštěva Technického muzea v Brně spojena s exkurzí do IBM
19. 9. 2014 – workshop architekta Štěpána Mišurce pro studenty Gendalos
10. 2. 2015 – oficiální otevření posilovny Roma Gym pro studenty vzdělávacího programu Gendalos
28. 2. 2015 – účast na plesu Strany zelených za účasti studentů vzdělávacího programu Gendalos

8 účastníků 20 vystavovaných fotografií

ø 20
účastníků
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stipEndijní Fond při programu gEndalos

Členové Gendalos clubu věnují svému studiu spoustu úsilí a ener-
gie, i přesto se však potýkají s řadou překážek. Na svou cestu za 
kvalitním vzděláním si mohou požádat o finanční příspěvek na 
učební pomůcky, jízdné do školy nebo o podporu formou note-
booku či počítače pro zpracovávání podkladů do školy. O přidě-
lení podpory ze stipendijního fondu Gendalos rozhoduje komise 
složená z pracovníků IQ Roma servisu (vedoucí programu, zástup-
kyně ředitelky pro klientské programy a pracovnice PR).

V roce 2014 jsme podpořili 39 studentů a studentek. V odůvod-
něných situacích jsme je podpořili jak příspěvkem na jízdné nebo 
na školní pomůcky, tak přidělením notebooku pro studijní účely 
– v roce 2014 jsme tak celkem přidělili podporu ve 45 případech.

Přijmy za rok 2014
individuální dárci 3 366 kč

nadacE a FirEmní dárci 66 990 kč

výtěžEk vánoční bEnEFicE 15 742 kč

Fórum dárců ‑ dms 1 054,5 kč

úroky raiFFEissEnbank, a. s. 8,65 kč

87 161,15 kč

Výdaje za rok 2012

přímá podpora kliEntů 35 406 kč

poplatky 
raiFFEissEnbank, a. s. 238,53 kč

35 644,53 kč

„když jsem si PlAtilA kAždý den jízdenky, bylo to dohromAdy hodně Peněz. někdy jsem i muselA 
zůstAt domA, Protože nebyly Peníze. jízdenkA mi Proto hodně PomohlA.“

zuzAnA, 16 let

7 studentů – příspěvek na školní 
pomůcky 
1 student – příspěvek na školné
20 studentů – příspěvek na jízdné

10 studentů – notebook
3 studenti – příspěvek na zkoušku 
ECDL
1 student – fotbalový kroužek
2 studenti – kadeřnický kufřík
1 student – zaplacení internátu
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Podpora

vzdělávAcí ProgrAm gendAlos finAnČně PodPořily sPoleČnosti ge money bAnk, nAdAČní fond Albert A nA‑
dAce viA.

velmi důležitá je Pro nás tAké PodPorA individuálních dárců, kteří zAslAli fi‑
nAnČní dAr nA sPeciální bAnkovní úČet gendAlos 6 500 413 001 / 5500 nebo 

PřisPěli svým dArem nA vánoČní benefici. děkujeme vám zA finAnČní PodPoru, 
která Pomáhá mlAdým romům studovAt!

stiPendijní ProgrAm gendAlos PodPoruje studenty tAké Poskytnutím notebooku nebo studijních Pomůcek, 
které studentům Pomůžou v jejich cestě zA vzděláním. PodPoru ve formě notebooků nebo PoČítAČů jsme získAli 
od sPoleČnosti nicom, A. s., dAnielA zemAnA, sylvy ficové, tomáše mAříkA A mArkA gráce. fotoAPArát 
Pro fotokroužek věnovAl PAvel PosPěch, sPoleČnost WWW.scio.cz, s. r. o. nás PodPořilA studijními mAteriály 
A online PřístuPy Pro PříPrAvu nA PřijímAcí zkoušky nA střední školy, vendulA krejČířová A lukáš boWyer 
věnovAli uČebnice, které můžeme využít Při douČování, A PAPírny brno, A. s. dArovAly sešity.

Petr olšák

veronikA lovritš

michAl kAndel

AnnA Polívková

tomáš PAvlík

APolóniA sejková

renAtA šerek

miroslAv kAPA

dAvid oPlAtek

WAil khAzAl

kAtArínA klAmková

AndreA mAcháČová

libor PiknA

dAnielA drnková

V prosinci roku 2014 jsme uspořádali již tradiční vánoční benefici. Program společně s námi a pa-
tronkou Annou Polívkovou připravilo 14 mladých středoškoláků vzdělávacího programu Gendalos. 
Sami pro své studium získali finanční nebo hmotnou podporu, a proto se rozhodli přispět k tomu, 
aby stipendijní program mohl pomáhat také dalším potřebným studentům. Sváteční atmosféru 
benefičního večera navodili příjemným moderováním nebo poutavým programem s hudebním 
a tanečním vystoupením. Dobré jídlo a pití, včetně tradičních romských specialit, zpestřilo vystou-
pení Aničky Polívkové.

Na podporu stipendijního programu Gendalos se díky benefiční aukci podařilo vybrat celkem 
26 109 Kč – v aukci jsme vydražili fotografii Jindřicha Štreita, fotografie z našeho kroužku „Dyk 
foto“ a řadu voucherů, které nám do benefiční aukce věnovaly spřátelené kavárny a vinárny.
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děkujEmE všEm za podporu, díky ktEré můžEmE usnadnit vzdělá‑
vací cEstu mladých romů!

„doufám, že Právě gendAlos mi Pomůže sPlnit mé Přání, A sice zlePšit Pohled nA romy.
dAvid, 19 let

Poděkování
zA ProgrAm gendAlos děkujeme zA sPoluPráci i zAPojeným 
školám:

 > mgr. dAně vérostové ‑ ředitelce střední odborné školy morAvA, v. o. s.,
 > rndr. jAně mArkové ‑ ředitelce střední školy PotrAvinářské, obchodu A služeb brno,
 > jejímu zástuPci Phdr. PAvlu mrázkovi,
 > ing. olze hólzlové ‑ zástuPkyni ředitelky sš informAtiky, Poštovnictví A finAnČnictví brno

vítáme i dAlší sPoluPrAcující školy, nAPište nA iQrs@iQrs.cz
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PRO
SPOLEČNOST

Akademie Diversitas 
proškolila 51 profe-
sionálů v 5 různých 

kurzech a seminářích

2 noví Ethnic Friendly 
zaměstnavatelé

6 nových videospotů 
kampaně „My pracu-

jeme“

7 zahraničních organi-
zací a skupin na stáži 

u nás

6 dlouhodobých dob-
rovolníků z komunity,  

7 romských dobro-
volníků při organizaci 

MDR

2 čísla komunitního 
časopisu Romano VIP

Týden romské kultury
v Brně

MDR

Od soukromých dárců 
jsme získali téměř

150 000 Kč

našE aktivity v nEpřímé práci mají cElospolEčEnský a cElorEpublikový dopad. řada z nich, jako například 
kampaně či výměna know ‑how, sE odEhrává i na mEzinárodní úrovni.

Organizace PrOgramu:
 > akadEmiE  divErsitas –  vzdělávání  a  stážE  pro  pracovníky  sociálních  služEb,  institucí  a  odbornou 

vEřEjnost

 > Ethnic FriEndly zaměstnavatEl– ocEnění pro zaměstnavatElE, ktEří naplňují zásady rovného zacházEní 
s Etnicky rozdílným obyvatElstvEm

 > systémové změny, mEtodický rozvoj, místní i mEzinárodní spoluprácE
 > občanská osvěta, akcE pro vEřEjnost
 > kampaně cílEné na vEřEjnost a romy & pr aktivity
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AKADEMIE
DIVERSITAS

Po letech zkušeností a ocenění, kvalitní a rozeznávané práce se stáváme inspirací pro druhé. IQ Roma servis vytvořil 
sociální firmu Diversitas, s. r. o. (IČ: 293 76 271), která jako vzdělávací instituce poskytuje akreditované kurzy, vzdělá-
vací stáže, odborné semináře a workshopy nebo facilitaci případových konferencí. Zisk je určen na podporu realizace 
služeb a aktivit IQ Roma servisu.

V roce 2014 jsme proškolili 40 účastníků neziskových organizací nebo úřadů v akreditovaných kurzech „Case man-
agement v práci s rodinou“ (rozsah 16 hodin), „Zatočíme s dluhy“ (rozsah 16 hodin), „Terénní sociální práce ve vy-
loučených romských lokalitách“ (rozsah 24 hodin) a „Interdisciplinární přístup v práci s klienty“ (rozsah 19 hodin).

V semináři „Nájemní bydlení v novém občanském zákoníku“ jsme proškolili 11 profesionálů z praxe ve změnách 
a nových postupech.

V rámci odborných stáží jsme poskytli konzultace 5 stážistům v oblastech práce s dětmi a mládeží, práci s rodinou, 
metodách sociální práce nebo v tématu projektů a financí.

„bylo to živé A neČekAně AkČní. “
úČAstník kurzu „zAtoČíme s dluhy“

„zlePšováky do PrAxe, nové náhledy A možnosti Při Práci s klienty. “
úČAstnice kurzu „terénní sociální Práci ve vylouČených romských lokAlitách“
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Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi a městskými částmi na organizaci a facilitaci případových konferencí, v roce 
2014 jsme facilitovali 2 případové konference.

Nově jsme také akreditovali dva nové vzdělávací kurzy „Jak zorganizovat případovou konferenci, aby byla opravdu 
smysluplná?“ (rozsah 8 hodin) a „Profesionální organizace a facilitace případových konferencí aneb Jak to udělat, 
aby případová konference byla opravdu užitečná?“ (rozsah 16 hodin).

Aktuální nabídku sledujte na webu akademie ‑diversitas.cz

„celý kurz byl Pro mne výborným Produktivně stráveným ČAsem, který mne Posunul dál v mé 
Práci, dozvědělA jsem se teoretický Podtext k PrAktické APlikAci A dostAlA jsem zde možnost 
sdílet i Průběžně PřijímAt veškeré informAce. jste úžAsný, cítilA jsem se nA kurzu výborně. “

úČAstnice kurzu cAse mAnAgement v Práci s rodinou

SPOLUPRÁCE

Dlouhodobě se snažíme o efektivní propojování s partnery na místní, národní i evropské úrovni, vytváříme stabilní 
sítě pro podporu inkluzivní praxe a prosazování smysluplných a potřebných systémových změn.

Organizujeme pravidelné či nárazové akce pro laickou i odbornou veřejnost, abychom vytvářeli prostor pro sdílení 
dobrých praxí a navazování obohacujících kontaktů. Inovace, metodické a systémové koncepce rozvíjíme i spoluprací 
s odbornými školami či soukromým sektorem (např. skrze koncepci Ethnic Friendly zaměstnavatel).

Díky členství v četných výborech a odborných pracovních skupinách na všech zmiňovaných úrovních máme možnost 
budovat konstruktivní systémovou spolupráci mezi veřejnou správou, samosprávou a dalšími organizacemi. V přípa-
dě palčivosti některých systémových nedostatků vznik nových platforem také přímo iniciujeme (více např. viz Platfor-
ma pro sociální bydlení).
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aliance PrOTi dluHům

s dluhy a řešením svízelné životní situace v PříPadě Předlužení se Potýká velká část našich romských klientů. Pro řešení této situace 
na systémové úrovni se aktivně zaPojujeme do aliance Proti dluhům, která je odBornou Platformou zaBývající se řešením negativních 
důsledků Předluženosti a usiluje o Prosazování legislativních změn. v roce 2014 jsme se v rámci aliance Proti dluhům věnovali 
zejména tématům alternativních zPůsoBů oddlužení a zavedení účtu chráněného Proti exekuci. alternativní modely oddlužení, 
Prosazované aliancí, našly kladnou odezvu u ministerstva sPravedlnosti čr. Podíleli jsme se na PřiPomínkování nového zákona 
o úvěrech Pro sPotřeBitele PřiPravovaného ministerstvem financí, od kterého očekáváme zPřísnění Podmínek Pro Poskytovatele 
sPotřeBitelských úvěrů a tím Posílení ochrany sPotřeBitele, resP. našich klientů.

Česká OdBOrná sPOleČnOsT PrO inkluzivní vzdělávání

česká odBorná sPolečnost Pro inkluzivní vzdělávání je Platforma dlouhodoBě Prosazující rovnost ve vzdělávání nejen Pro romské 
děti. jako odBorníci z Praxe se aktivně účastníme sPolečných aktivit a v roce 2014 jsme se zaměřili také na větší zaPojení dalších 
členů sítě do naší Práce v regionu (členky čosiv se naPř. na Podzim účastnily našich odBorných konferencí ‑ viz níže).

kOmise PrO sOciální zaČleňOvání

komise Pro sociální začleňování je stálým Poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministryně Práce a sociálních věcí v oBlasti 
sociální Politiky se zaměřením na Boj Proti chudoBě a sociálnímu vyloučení. k významnému Posílení role komise došlo i v souvislosti 
s Přijetím strategie sociálního začleňování 2014–2020 (usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 24), neBoť v souvislosti s tím 
Bude komise Provádět Pravidelné sledování Plnění a vyhodnocování účinnosti oPatření uvedených v této strategii.

jsou v ní zastouPeny všechny suBjekty významné z hlediska ochrany zájmů osoB vystavených chudoBě a sociálnímu vyloučení, 
ať už zástuPci státní sPrávy, samosPrávy, neziskového sektoru neBo akademické oBce. iQ roma servis zastuPuje Přímo ředitelka 
organizace, mgr. katarína klamková.
 

mOniTOrOvací výBOr PrO ČinnOsT agenTury PrO sOciální zaČleňOvání

monitorovací výBor Pro činnost agentury Pro sociální začleňování Byl ustaven jako Poradní orgán Pro zajištění zPětné vazBy nad 
PůsoBením agentury. výBor Pravidelně sleduje Pokrok v dosahování cílů agentury, monitoruje účinnost a efektivnost činnosti 
agentury, schvaluje výBěr Pilotních lokalit či Projektů financovaných z dotačních Programů agentury, neBo schvaluje Podněty Pro 
legislativní iniciativy v oBlasti integrace romské komunity. za iQ roma servis je členkou aktivně se Podílející na činnosti výBoru 
ředitelka mgr. katarína klamková. jsou v ní zastouPeny všechny suBjekty významné z hlediska ochrany zájmů osoB vystavených 
chudoBě a sociálnímu vyloučení, ať už zástuPci státní sPrávy, samosPrávy, neziskového sektoru neBo akademické oBce. 

Podpora systémových změn na národní úrovni
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svaz měsT a OBcí Čr

svaz měst a oBcí čr je celostátní, doBrovolnou, nePolitickou a nevládní organizací, jejímiž členy jsou oBce a města v čr. Podílí se 
na PříPravě a tvorBě návrhů legislativních i nelegislativních oPatření v oBlastech týkajících se komPetencí oBcí. Pracovní skuPina 
Pro sociální začleňování, jejímž hostem jsme, reflektuje situaci sociálně znevýhodněných romů v různých oBcích čr, v Posledních 
dvou letech Především v oBlasti sociálního Bydlení a tématem jednání v roce 2014 se stala rovněž novela zákona o hmotné nouzi.

PlaTfOrma PrO sOciální Bydlení

Platforma Pro sociální Bydlení Byla založena v květnu 2013 sedmi neziskovými organizacemi (včetně iQ roma servisu) a třemi 
exPerty v tématu ukončování Bezdomovectví. v roce 2014 se soustředila na sPoluPráci s ministerstvy Práce a sociálních věcí 
a místního rozvoje. zástuPci Platformy se účastnili všech PříPravných setkání ke vzniku koncePce sociálního Bydlení a ovlivňovali 
PodoBu vznikajícího materiálu, aBy Byl co nejinkluzivnější a stavěl na PřístuPu ukončování Bezdomovectví Prostřednictvím naBídky 
standardních Bytů.

Platforma také vydala v létě 2014 Poziční dokument ‑ systém sociálního Bydlení v čr, který je oceňován Pro svoji komPlexnost 
a hojně využíván v PříPravě koncePčních materiálů. výrazně se v PrůBěhu činnosti Platformy Posílila role ParticiPace. v Praze, 
Brně a ostravě se Pravidelně scházely skuPiny lidí v Bytové nouzi, kteří komentovali návrhy Platformy a formulovali sPolečně své 
Požadavky. usPořádali jsme dvě národní setkání lidí žijících v Bytové nouzi a zástuPci ParticiPativních skuPin se aktivně účastnili 
řady konferencí na téma sociální Bydlení.

rada vlády PrO nárOdnOsTní menšiny & výBOr PrO sPOluPráci se samOsPrávami 
(rvzrm)

svou zástuPkyni máme od roku 2014 také v radě vlády Pro národnostní menšiny, jejichž jednání se účastní ivona Parčiová.                    
ta je také od konce roku 2014 nově jmenovanou členkou výBoru Pro sPoluPráci se samosPrávami Pod radou vlády Pro záležitosti 
romské menšiny.
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kOmuniTní PlánOvání sOciálnícH služeB

iQ roma servis se dlouhodoBě aktivně zaPojuje do činnosti Pracovních skuPin komunitního Plánování sociálních služeB ve městech, 
ve kterých PůsoBíme a Poskytujeme služBy. v roce 2014 jsme se zasedání Plánovacích skuPin konkrétně účastnili ve městech: Brno, 
Břeclav, tišnov, mikulov a vyškov.

 > v brně jsme v roce 2014 na této Platformě řešili Především aktuální téma změn financování sociálních služeB ve městě Brně 
a PřiPravoval se akční Plán na rok 2014.

 > v Břeclavi jsme aktivními členy Pracovní skuPiny „o“ (osoBy ohrožené sociálním vyloučením). ústředním tématem v roce 2014 
v Práci s dosPělými Byla sPoluPráce místního Partnerství na zvýšení zaměstnanosti ohrožených skuPin a konkrétní zaměstnání 
klientů díky sPoluPráci s místními zaměstnavateli.

 > v tišnově je Prostor jednání Pracovních skuPin kPss využíván Především k reflexi ProBíhajících aktivit a vzájemnému sdílení 
metod a PostuPů Práce jeho účastníků. zasazujeme se také o aktivní ParticiPaci romů na těchto jednáních. ve sPoluPráci 
s městem Byly naPlánovány workshoPy s romskými oByvateli Pro jejich motivování k účasti na strategických jednáních.

 > ve vyškOvě se díky naší PodPoře zúčastnil Pracovních jednání Přímo jeden z našich klientů. Podařilo se nám Prosadit Program 
řešení a Předcházení zadluženosti na Bydlení jako Prioritu skuPiny Pro následující oBdoBí a tuto metodu Budeme relevantním 
suBjektům ve městě v následujícím oBdoBí Předávat. v roce 2014 Byl ve vyškově vytvořen nový návrh komunitního Plánu 
sociálních služeB na oBdoBí 2015‑2017.

inkluze ve škOlsTví a meTOdické POrady PrO inTegraci rOmskýcH kOmuniT v OBcícH 
jmk a s řediTeli základnícH škOl

naši zástuPci se také aktivně účastnili Pravidelných meTOdickýcH POrad s PracOvníky, kteří v oBcích jihomoravského kraje zajišťují 
integraci romských komunit. na POradácH řediTelů škOl se věnujeme situaci ve vzdělávání romských žáků v jihomoravském kraji.

kOnference PrO POdPOru sysTémOvýcH změn

PrO POdPOru šíření inOvaTivnícH POznaTků a zajišTění POdPOry nuTnýcH sysTémOvýcH změn mezi všemi zúČasTněnými jsme na 
POdzim zOrganizOvali dvě regiOnální kOnference.

metodické konference „sPOleČně PrO úsPěcH rOmů - sysTémy POdPOry vzdělávání rOmské mládeže“ (09. 10. 2014) a „sPOleČně 
PrO rOdinu, sPOleČně s rOdinOu“ (13. 11. 2014) svedly dohromady vždy více jak 50 zástuPců škol, místních neziskových organizací, 
relevantních institucí státní sPrávy a samosPrávy i angažované veřejnosti. konference jsme Plánovali tak, aBy umožnily získat 
nejen kvalitní odBorné informace díky účasti relevantních mluvčích v rámci oBvyklých Panelových diskuzí, ale Poskytly Prostor 
i Pro vytvoření konkrétních sPolečných návrhů. Praktické workshoPy umožnily nejen výměnu informací o funkční či nefunkční 
Praxi, ale Především Prostor Pro Plánování dalších sPolečných akcí a kroků. PodroBně zPracované výstuPy oBou konferencí, resP. 
workshoPových skuPin, naleznete na našich weBových stránkách.

Podpora systémových změn na místní úrovni
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významná ocenění na mezinárodní úrovni a Především naše soustavná Práce na inovacích zaměřených na konkrétní výsledky z nás 
činí stále vyhledávanějšího Partnera Pro sPoluPráci nejen Pro tuzemské, ale i zahraniční suBjekty.

v roce 2014 nás navštívilo mnoho zahraničních návštěv (sPřátelených neziskových organizací, zástuPců státní sPrávy, evroPských 
institucí neBo studenty PříBuzných oBorů), kterým jsme Prezentovali naši Práci. završili jsme také úsPěšně dvouletou sPoluPráci 
s Bulharskou organizací indi roma 97, která díky naší PodPoře imPlementovala unikátní značku ethnic friendly zaměstnavatel            
ve své zemi.

i v roce 2014 jsme se velmi aktivně zaPojovali do činnosti celoevroPské sítě euroPeAn Anti Poverty netWork ‑ eAPn (evroPská 
síť boje Proti chudobě A sociálnímu vylouČení), jejichž jednání i odBorné analytické činnosti naPř. ve skuPině social inclusion 
working grouP se účastní ředitelka organizace. více Přímo na stránkách www.eaPn.eu

díky dvěma velkým mezinárodním Projektům „sPOleČně PrO úsPěcH rOmů na TrHu Práce“ a „romA mAtrix“ jsme se naPojili na 22 
zahraničních suBjektů ve 12 členských zemích eu. výstuPem Partnerství „sPolečně“, které Bylo ukončeno v listoPadu 2014, jsou 
inovativní metody mentorování mládeže a sPoluPráce místního Partnerství, které jsme v PrůBěhu Projektu testovali a adaPtovali na 
české Podmínky. jejich PodroBný PoPis je dostuPný v manuálech umístěných na našich stránkách („meTOdika realizace menTOrskéHO 
PrOgramu Při Práci s (nejen) rOmskOu mládeží“ a metodický list o „seTkávání mísTníHO ParTnersTví PrO kOOrdinOvané řešení 
siTuace rOmskýcH rOdin“.

Systémová spolupráce na mezinárodní úrovni
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OBČANSKÁ OSVĚTA
A AKCE PRO VEŘEJNOST

mezinárOdní den rOmů

druhý týden v měsíci duBnu jsme ve sPoluPráci s dalšími Brněnskými organizacemi k Příležitosti oslav mezinárodního dne romů 
usPořádali týden romské kultury. součástí Programu celého týdne Bylo vázání stužek na strom tolerance, akce v muzeu romské 
kultury, den otevřených dveří iQ roma servisu. týdenní oslavy vyvrcholily v soBotu romským Plesem. cíle týdne romské kultury se 
nám Podařilo PodPořit i díky vernisáži První série fotografií vytvořených ve sPoluPráci s Brněnským fotografem tomášem škodou. 
fotografie znázorňovaly romy jako Plnohodnotnou a hrdou součást české sPolečnosti. vernisáž, usPořádanou v domě Pánů z liPé, 
zPestřilo hudeBní vystouPení skuPiny čohanas a výPovědi romských osoBností, které vystouPily v tak zvané živé knihovně.

v roce 2015 jsme zrealizovali týden romské hrdosti. mezinárodní den romů jsme slavili Přímo na náměstí svoBody v centru Brna. 
kromě vystouPení hudeBníků, tanečníků a dětí, Bylo možné ochutnat tradiční romská jídla, seznámit se s tradičními řemesly a také se 
zaPojit do skuPiny aktivních oBčanů s chutí Bojovat Proti diskriminaci.

kOmunální vOlBy

komunální volBy Byly v roce 2014 jedním z témat, kdy se nám Přirozeným zPůsoBem Podařilo PodPořit oBčanskou angažovanost romů, 
zejména ve vyškově. konkrétně ve městě vyškově jsme s Předstihem informovali klienty nejen o konání komunálních voleB, ale také 
o tom, že účast ve volBách je zPůsoB, jak mohou oBčané ovlivnit složení nového zastuPitelstva a tím ovlivnit i zPůsoB, jakým Bude 
město sPravováno. neradili jsme, koho volit, ani jsme nikomu nedali žádné doPoručení; důležitá je Pro nás nestrannost. součástí 
našeho Poslání je Posilování samostatného rozhodování, Proto Pro nás Bylo důležité informovat klienty o systému voleB, Posílit 
orientaci ve voleBních Programech a zPůsoBu hlasování. díky této Práci se voleB ve vyškově nakonec zúčastnilo 60 % oslovených 
klientů. někteří z nich volili PoPrvé.
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kaTici, Ty TO zvládneš

v listoPadu u nás ProBěhla ve sPoluPráci s velvyslanectvím švédska a tensta konsthall stockholm výstava s názvem „katici, ty to 
zvládneš“. výstava se uskutečnila v centrále iQ roma servis Brno od 11. listoPadu do 12. Prosince 2014. švédským iniciátorem 
Původní výstavy o katici Byla umělecká galerie tensta konsthall ve stockholmu. unikátní sBírka vznikla Pod kurátorským vedením 
marii lind a angeliky ström a Představovala fenomén dětské literární Postavy katici, kterou stvořila švédská romská sPisovatelka 
katarina taikon. její autoBiografická knižní série o dětství a dosPívání romské holčičky vycházela mezi lety 1969 až 1981. knížky 
o statečné a nezdolné katici si získaly srdce čtenářů jak ve švédsku, tak za jeho hranicemi. výstavu o katici tvořily knižní vydání 
z různých zemí, originální ilustrace Björna hedlunda, Plakáty divadelních inscenací insPirované dílem o katici, ale také televizní 
zPracování katicina PříBěhu z roku 1979.

kOnference „uČíme se Prací“
23. června 2014 jsme usPořádali tiskovou konferenci „učíme se Prací“ ke sdílení úsPěchů Při zaměstnávání mladých romů a Pozitivní 
Praxe s využíváním nástrojů aktivní Politiky zaměstnanosti. tyto zkušenosti jsme získali díky realizaci stejnojmenného Projektu. 
v Panelu vystouPil také ředitel úřadu Práce čr krajské PoBočky v Brně, ing. josef Bürger, který Prezentoval možnosti PodPory 
zaměstnavatelů. na konferenci se také Představili někteří zaměstnavatelé, kteří ve sPoluPráci s iQ roma servisem vytvořili nová 
Pracovní místa a naBídli Příležitost mladým romům a romkám získat Práci.
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ETHNIC FRIENDLY 
ZAMĚSTNAVATEL

Značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel již od roku 2007 oceňujeme sociálně odpovědné zaměstnavatele, kteří uplat-
ňují rovný přístup k etnicky odlišnému obyvatelstvu a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují.

V roce 2014 se k této neustále se rozšiřující skupině přidali další dva jihomoravští zaměstnavatelé – organizace „Be-
tánie - křesťanská pomoc“ a brněnská kavárna „Tři ocásci“. Ti zároveň díky spolupráci s naším Centrem poradenství 
a zaměstnanosti zaměstnali dvě naše klientky, které u nich dodnes (duben 2015) k oboustranné spokojenosti pracují.
Celkem bylo ke konci roku 2014 již 62 oceněných Ethnic Friendly zaměstnavatelů v celé ČR. Dlouhodobě spolupra-
cující držitelé značky se také stali hlavními protagonisty šesti nových videospotů v pokračování naší kampaně „My 
pracujeme“. V rámci minutových kreslených spotů sdílejí své pozitivní zkušenosti se zaměstnáváním Romů a potvrzují 
tím hlavní poselství kampaně, že „Dát šanci stojí jen Vaše odhodlání“.

V roce 2014 byl také úspěšně završen proces přenosu této koncepce do Bulharska, kde již od tohoto roku mohou 
sociálně odpovědní zaměstnavatelé získat značku „Ethnic Tolerant Employer“, kterou uděluje naše partnerská orga-
nizace Indi Roma 97.

Více informací naleznete také na www.ethnic ‑friendly.cz a www.mypracujeme.cz
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Tento billboard byl vytvořen s finanční podporou programu Evropské unie „Základní práva a občanství“.
Za obsah billboardu odpovídá výlučně IQ Roma servis, o.s. a v žádném případě nereprezentuje názory Evropské komise.

© Roma MATRIX 2014 

S finanční podporou 
z programu Evropské 
unie „Základní práva 
a občanství“

KAMPANĚ

dža andre laČHi škOla

začátek roku 2014 Byl oPět ve znamení kamPaně na PodPoru inkluzivního vzdělávání romských dětí. již třetím rokem jsme se snažili 
aktivizovat romské rodiče a děti Prostřednictvím kamPaně „dža andre lačhi škola“ (jdi do doBré školy), aBy Při výBěru základní školy 
zvažovali hlavně úsPěšnost škol v PříPravě na další vzdělávání.

v jedné lavici

kamPaň směrem k romským rodičům doPlňuje kamPaň „v jedné lavici“, která je zaměřená na změnu Postoje majoritních rodičů                             
ve vztahu ke sPolečnému vzdělávání romských a neromských dětí. oBě kamPaně nyní tvoří nedílný tandem Poskytující širší PodPoru 
našim klientům, již se rozhodli Pro nejlePší možné vzdělání svých dětí.

v oBdoBí záPisů do základních a mateřských škol Pak ProBěhly v Brně dva haPPeningy – jeden Před základní školou křídlovická 
(17. 1. 2014), která vzdělává také romské žáky, ale je Považována za inkluzivní. druhý haPPening ProBěhl Přímo na náměstí svoBody 
(18. 2. 2014). součástí haPPeningů Bylo oslovování kolemjdoucích a vedení diskuze, získávání názorů a rozdávání ProPagačních 
materiálů, naPříklad Pastelek. Pracovníci se setkávali také s Pozitivními reakcemi a názory, že vzdělávání romských dětí s ostatními 
dětmi By se mělo PodPorovat.

kamPaň PodPořilo také v jihlavě oBčanské sdružení horizonty, které v rámci týdne romské kultury (sPojeno s 8. 4. 2014 ‑ 
mezinárodním dnem romů), vystavilo Plakáty, letáky a některé mediální výstuPy kamPaně Přímo v nákuPním centru jihlavy.
 
kamPaň Pokračuje i v roce 2015 Prostřednictvím fOTOkamPaně, ve které rodiče deklarují, že chtějí, aBy jejich děti Byly vzdělávány 
sPolečně s romskými dětmi. fotokamPaň Bude PodPořena Besedami a výstavou vyBraných fotografií z Petice v městských Prostorech.

PřiPOjTe se k nám - faceBOOk.cOm/vjednelavici
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my Pracujeme

v měsíci srPnu 2014 jsme sPustili celostátní kamPaň „my Pracujeme“, Prostřednictvím které jsme se ve sPoluPráci se zaměstnavateli 
snažili zvýšit uPlatnění romů na trhu Práce. základním nástrojem kamPaně Byla weBová stránka myPracujeme.cz, která mimo jiné 
naBízela zaměstnavatelům BezPlatný výBěr z dataBáze zájemců o Práci. romům, Převážně našim klientům, weBová stránka umožňovala 
vytvoření   si vlastního inzerátu. dalšími nástroji PodPory cílů kamPaně Byly televizní sPoty, které mimo jiné Prezentovaly zkušenosti 
zaměstnavatelů s Pracovníky romského etnika. kamPaň PodPořilo i rádio krokodýl, které odvysílalo sPoty oslovující zaměstnavatele 
hledající vhodné Pracovníky do svých Pracovních týmů. nePřímou PodPorou kamPaně se stali multikulturní lekce,  které jsme realizovali 
naPříklad na Brněnské základní škole v líšni k Příležitosti Brněnských dnů národnostních menšin ‑ BaBylonfestu.

na kamPaň navazovala série výstav fotografií vytvořených ve sPoluPráci s Brněnským fotografem tomášem škodou. tu jsme 
Prezentovali v únoru 2015 Pod názvem „nežít ve stínu“. výstava 24 fotografií zachycuje život a Profese lidí, romů, kteří nechtějí Být 
vnímáni jako stín sPolečnosti, ale Běžní lidé žijící v jihomoravském kraji. vernisáže ProBěhly za doProvodu hudeBní skuPiny čohanas 
v nákuPním centru královo Pole, cimBurkova, královo Pole a následně v oBchodním centru max, kuBíčkova, Bystrc. výstava Bude 
Putovní, tudíž se oBjeví na dalších veřejných místech.

„Při Práci nA tomto Projektu jsem se snAžil zAchytit romské PrAcovníky A jejich rodiny jAko 
běžné lidi se svými Příběhy běžného životA, které se neliší od ostAtních. doufám, že tento 
Projekt Poslouží jAko odPověď nA negAtivní reAkce České sPoleČnosti nA romy.“

tomáš škodA
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PROJEKTY
IQRS 2014

finanČní POdPOru iq rOma servisu v rOce 2014 POskyTli TiTO dOnáTOři:

Tým iqrs děkuje všem velkým i drOBným dOnáTOrům za důvěru a sPOluPráci!

S finanční podporou z programu 
Evropské unie „Základní práva 
a občanství“ 073



cenTrum kOmuniTní a Terénní sOciální Práce
období rEalizacE: 1. 1. 2014–31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 5 021 040 kč

zdrOje: minisTersTvO Práce a  sOciálnícH věcí Čr (3 926 040 kČ,           
78 %), jiHOmOravský kraj (932 000 kČ, 19 %), sTaTuTární měsTO 
BrnO (120 000 kČ, 2 %), měsTO vyškOv (30 000 kČ, > 1 %), měsTO TišnOv (13 000 kČ, > 1 %)
Projekt centrum komunitní a terénní sociální Práce kontinuálně realizujeme od roku 2007. jeho Prostřednictvím jsou zajištěny 
finanční Prostředky Pro Poskytování terénních Programů sociálně znevýhodněným klientům ze sociálně vyloučených romských 
komunit ve městě Brně a dalších oBcích jihomoravského kraje (Břeclav, vyškov, tišnov atd.)
v PrůBěhu ročního cyklu Projektu jsme v rámci terénních služeB PodPořili 605 individuálních klientů, a to Prostřednictvím více než 
16,5 tisíce intervencí. Při jedné intervenci stráví Pracovník s klientem více než 30 minut sPolečného času.

cenTrum POradensTví a zaměsTnanOsTi
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 2 639 808 kč

zdrOje: minisTersTvO Práce a sOciálnícH věcí (2 559 808 kČ, 97 %), sTaTuTární měsTO BrnO (80 000 kČ, 3 %)
Projekt zajistil Projekt zajišťuje Poskytování služBy odBorného sociálního Poradenství od své registrace v roce 2007. je určena             
Pro znevýhodněné klienty ze sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně, čímž doPlňuje terénní Programy o amBulantní 
služBy Poskytované v Poradně na adrese sídla organizace – vranovská 45.
Během ročního cyklu Projektu jsme PodPořili 461 individuálních klientů, kteří vyhledali služBu odBorného sociálního Poradenství. 
Pracovníci s klienty aBsolvovali za daný rok více než sPolečných 4 600 intervencí.

cenTrum mOTivace a sTimulace
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 3 372 700 kč

zdrOje: minisTersTvO Práce a sOciálnícH věcí (2 507 700 kČ, 74 %), jiHOmOravský kraj (815 000 kČ, 24 %), sTaTuTární měsTO 
BrnO (50 000 kČ, 2 %)
centrum motivace a stimulace je Projekt zajišťující realizaci sociální služBy nízkoPrahového zařízení Pro děti a mládež. služBa Byla 
registrována v roce 2007, a Projekt má tedy kontinuitu již 8 let. naBízí širokou škálu vzdělávacích, volnočasových, Preventivních 
a osoBnostně rozvojových aktivit Pro děti a mládež ve věku 6–26 let.
v roce 2014 jsme Prostřednictvím služBy PodPořili 287 klientů amBulantní formou a 247 klientů ve formě terénní Pedagogické 
Práce. o vysoké intenzitě Práce s klienty v centru svědčí více než 23,5 tisíce intervencí realizovaných Přímo v nízkoPrahovém kluBu.

cenTrum inTegraČnícH služeB
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 3 561 388 kč

zdrOje: minisTersTvO Práce a sOciálnícH věcí (2 756 388 kČ, 77 %), jiHOmOravský kraj (725 000 kČ, 20 %), sTaTuTární měsTO 
BrnO (50 000 kČ, 1 %), Břeclav (20 000 kČ, > 1 %), mikulOv (5 000 kČ, > 1 %), BuČOvice (5 000 kČ, > 1 %)
centrum integračních služeB Poskytuje komPlexní Program terénní, amBulantní a Poradenské Péče Pro děti, mládež i a jejich rodiny, 
který náleží Pod sociálně aktivizační služBy Pro rodiny s dětmi. tuto sociální služBu máme registrovanou od roku 2011 nejPrve               
Pro Břeclav a návazně i Pro Brno a další oBce v regionu.
v uPlynulém roce 2014 jsme PodPořili 412 klientů na PoBočce a 289 osoB v rámci terénní Práce. celkový Počet intervencí s klienty 
Byl více než 16 000. Průměrná denní kaPacita Byla 20 osoB.

mOzaika
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 334 895 kč

zdrOje: minisTersTvO Práce a sOciálnícH věcí (100 %)
Projekt se zaměřil na nové PotřeBy v Péči o děti a rodiny, tak jak je stanovuje zákon o sociálně Právní ochraně dětí. věnoval                       
se Především rodinám, které jsou v dlouhodoBé Péči osPodů. hlavním záměrem Bylo Prostřednictvím odBorných konzultací a zejména 
koordinované sPoluPráce s dalšími institucemi Pomoci vytvořit v Biologické rodině Prostředí vhodné Pro výchovu dětí.

Projekty s národní 
a regionální podporou
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z hlediska kvantitativních výsledků Bylo do Projektu zaPojeno 81 rodin (celkem 176 klientů včetně zaPojených dětí). realizovány 
Pro ně Byly vzdělávací a teraPeutické aktivity a 6 skuPinových workshoPů, zaměřených na aktuální témata vzdělávání, Péče o děti 
a zdravého životního stylu. jako zásadní Přínos vnímáme 70% úsPěšnost v Plnění nastavených Plánů ze strany rodin, které tím výrazně 
PřisPěly k udržení neBo zvýšení šance na navrácení dětí do své Péče.

„Od sTarTu k cíli“: POdPOra škOlní úsPěšnOsTi mladé rOmské generace
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 300 000 kč

zdrOje: minisTersTvO škOlsTví, mládeže a TělOvýcHOvy (100 %)
Projekt Byl realizován v rámci tematické výzvy zaměřené na PodPoru školní úsPěšnosti žákyň a žáků na zš a sš. za svůj hlavní cíl 
si kladl zajistit aktivní PodPoru žáků a studentů ze sociokulturně znevýhodněného Prostředí v začlenění do hlavního vzdělávacího 
Proudu. PodPořeni Byli studenti z Brna a vyškova.
cíl Projektu Byl naPlňován Prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj sPoluPráce se školami na individuální i skuPinové Bázi, 
kdy Byla Pro školy realizována osvětová kamPaň zaměřená na volBu Povolání a 10 workshoPů za účasti 94 žáků. následně se 13 
z nich stalo klienty organizace a sPolu se 104 dalšími studenty se zaPojilo do Pravidelných Poradenských a výukových aktivit 
a individuálního mentoringového Programu.

gendalOs: OTevřená cesTa ke vzdělání
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 418 000 kč

zdrOje: rada vlády PrO záležiTOsTi rOmské menšiny (400 000 kČ), jiHOmOravský kraj (18 000 kČ)
Projekt se zaměřoval na zlePšení Podmínek a motivace ke studiu u romských středoškoláků v Brně, Břeclavi a menších oBcích regionu 
se zaměřením na změnu v doPosud nízké úrovně vzdělání, vysoké míry nedokončování středních škol a zmírnění ekonomických Překážek 
Pro studium.
v PrůBěhu ročního cyklu Projektu jsme PodPořili celkem 116 studentů a studentek a 27 rodičů zaPojených do Programu motivace 
a Prevence do výukových aktivit. na základě zaPojení do výuky si 85 % studentů udrželo či zlePšilo známku, což vnímáme jako velmi 
Pozitivní ukazatel směřující k cíli Projektu. 34 studentů individuálně řešilo otázku stiPendií a finanční PodPory ve studiu a 49                  
se zaPojilo do skuPinových lekcí finanční gramotnosti.

gendalOs: jsme si Blíž
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 66 000 kč

zdrOje: minisTersTvO vniTra Čr (100 %)
zaPojení doBrovolníků v rámci akreditované služBy PodPořil Projekt gendalos: jsme si Blíž, jehož hlavním cílem Byla realizace 
dlouhodoBě udržitelné a kvalitní doBrovolnické činnosti s Profesionální koordinací a PodPorou. doBrovolníci se zaměřovali                  
na doučování, související PodPůrné motivační aktivity a rovněž na realizaci volnočasových aktivit dětí a mládeže z Prostředí sociálně 
vyloučených lokalit.
díky Projektu mohla na částečný úvazek fungovat v organizaci koordinátorka doBrovolníků, která zProstředkovala sPoluPráci s 33 
doBrovolníky a doBrovolnicemi v Brně, se 2 ve vyškově a 4 v Břeclavi. nově Byly Pro doBrovolníky usPořádány 2 Běhy vstuPního 
výcvikového Programu a 1 sPolečné setkání v úvodu školního roku. novinkou iniciovanou PoPrvé v roce 2014 Bylo zahájení sPoluPráce 
v rámci firemního doBrovolnictví.

víme jak na TO
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 126 000 kč

zdrOje: sTaTuTární měsTO BrnO (62 000 kČ, 49 %), jiHOmOravský kraj (64 000 kČ, 51 %)
Projekt „víme jak na to“ Byl realizován v rámci městského Programu Prevence kriminality mládeže, z čehož Plyne i jeho hlavní cíl – 
snižování výskytu a závažnosti delikventní a trestné činnosti u mladých do 26 let ze sociálně vyloučených lokalit ve městě Brně. 
aktivity Byly realizovány Primárně na Plácku na svitavském náBřeží.
Pro děti a mládež Byla PřiPravována Pravidelná naBídka řízených volnočasových aktivit, do nichž Byla systematicky zařazována 
témata z oBlasti Prevence sociálně Patologických jevů. vedle toho Byly realizovány 3 velké komunitní akce a 2 sPortovní turnaje                              
za celkové účasti 405 mladých. Prostřednictvím více než 450 individuálních kontaktů jsme řešili témata Prevence neBo zProstředkování 
PotřeBných návazných služeB.
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na Plácek!
období rEalizacE: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
výšE rozpočtu: 38 000 kč

zdrOje: sTaTuTární měsTO BrnO

Projekt Byl zaměřen na zajištění staBilní naBídky smysluPlných volnočasových aktivit na Plácku na svitavském náBřeží Pro cílovou 
skuPinu dětí a mládeže z Brněnské romské komunity ve věku 6–26 let. důraz Byl kladen na motivaci dětí a mladých ke smysluPlnému 
trávení volného času a systematickou naBídku mimoškolních činností odPovídající PotřeBám a zájmu dětí.
v PrůBěhu sezony 2014 Byly na „Plácku“ realizovány Pravidelné sPortovní aktivity, tvořivé dílny a v PrůBěhu letních Prázdnin také 
dlouhodoBá hra zaměřená na zvýšení finanční gramotnosti. Příchozím Bylo Poskytováno mj. základní Poradenství v oBlasti vzdělávání 
a zaměstnanosti. do Projektu se zaPojilo celkem 155 dětí a mladých, s Průměrnou návštěvností 15 účastníků denně.

Projekty s finanční
podporou EU

sPráva nemOviTOsTí - Prevence zadlužení a  další 
POdPůrné ČinnOsTi
opErační program lidské zdrojE a zaměstnanost

období rEalizacE: 1. 5. 2011–30. 4. 2014
výšE rozpočtu: 7 818 801 kč (podíl iQ roma sErvisu, v roli partnEra: 
2 030 228,40 kč)
zdrOje: evrOPská unie (85 %), sTáTní rOzPOČeT Čr (15 %)
do Projektu realizovaného sPrávou nemovitostí městské části Brno ‑střed jsme Byli zaPojeni v roli Partnera, zajišťujícího Především 
doProvodný sociální Program Pro klienty a klientky žijící v městských Bytech se zaměřením na Prevenci ztráty Bydlení z důvodu dluhu 
na nájmu. jedním z klíčových cílů Bylo ověření Pilotní aktivity zaměstnávání zadlužených nájemníků Prostřednictvím sPrávy nemovitostí 
s cílem snížení dluhu na nájemném a ověření modelu sPoluPráce mezi sPrávou nemovitostí a Poskytovateli sociálních služeB.
tříletý Projektový cyklus dokončený na jaře 2014 Potvrdil funkčnost a důležitost sPoluPráce mezi sPrávou nemovitostí, nájemníky 
a Poskytovateli sociálních služeB, kteří mohou PůsoBit jako efektivní Prostředník a PodPora Pro klienty. doProvodný Program jsme 
celkově Poskytli 80 klientům.

uČíme se Prací
opErační program lidské zdrojE a zaměstnanost

období rEalizacE: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014
výšE rozpočtu: 5 131 872,90 kč

zdrOje: evrOPská unie (85 %), sTáTní rOzPOČeT Čr (15 %)
Projekt Poskytoval PodPoru sociálně znevýhodněným dlouhodoBě nezaměstnaným klientům v jihomoravském kraji Pro získání 
zaměstnání a zvýšení oBecných i odBorných komPetencí využitelných na trhu Práce.
Během dvouletého Projektu se Podařilo PodPořit 622 klientů hledajících Pracovní uPlatnění. ze systematických vzdělávacích aktivit 
vzešlo 759 aBsolventů, kteří si jejím Prostřednictvím zvýšili své komPetence Pro trh Práce, naPř. v oBlasti Pc dovedností či Praktických 
tréninků telefonátu, Pohovoru atd. v 15 PříPadech se jednalo o zvýšení odBornosti formou rekvalifikace.
sPecifickou Pozornost jsme zaměřili na mladé nezaměstnané do 26 let ‑ Pro 7 klientů a klientek Byla díky Projektu vytvořena 
Pracovní místa u sPoluPracujících zaměstnavatelů – cukrářku zaměstnala kavárna tři ocásci, Betánie – křesťanská Pomoc naBídla 
Pracovní uPlatnění Pomocné Pečovatelce, vut Brno vytvořilo Pracovní místo Pro údržBu travnatých Ploch, administrativní Pracovnici 
a oPerátora Provozu staveniště Přijala staveBní firma Pana Poláka a B.v. invest & trade zaměstnala maniPulačního dělníka.

kOmPleXní Práce v sOciálně vylOuČenýcH lOkaliTácH měsTa Brna
opErační program lidské zdrojE a zaměstnanost

období rEalizacE: 1. 10. 2011–31. 7. 2014
výšE rozpočtu: 7 604 948 kč (podíl iQ roma sErvisu, v roli žadatElE: 4 065 408,04 kč)
zdrOje: evrOPská unie (85 %), sTáTní rOzPOČeT Čr (15 %)
ve sPoluPráci s Partnerem Projektu drom, romské středisko, jsme se skrze terénní, asistenční a Poradenské aktivity zaměřovali na 
zvýšení zaměstnanosti, řešení zadluženosti a realizaci Preventivních aktivit, za aktivního uPlatňování PrinciPů case managementu, 
založeného na Práci s celou rodinou.
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v PrůBěhu 34 měsíců trvání Projektu se do Projektu celkově zaPojilo 755 klientů oBou Partnerských organizací (432 za iQ roma 
servis). do aktivity sPecificky zaměřené na Práci s celými rodinami se zaPojilo 164 dlouhodoBě sPoluPracujících rodin, s nimiž Bylo 
realizováno Průměrně 10 kontaktů a krátkodoBě Bylo PodPořeno dalších 138 rodin. k ProBlematice Prevence i case managementu 
Byly vytvořeny kvalitní Brožury určené Pro klienty i odBornou veřejnost.

sPOleČně PrO úsPěcH rOmů na TrHu Práce
opErační program lidské zdrojE a zaměstnanost

období rEalizacE: 1. 12. 2012 – 30. 11. 2014
výšE rozpočtu: 2 928 264,4 kč

zdrOje: evrOPská unie (85 %), sTáTní rOzPOČeT Čr (15 %)
Projekt se zaměřil na aktivity mezinárodní sPoluPráce. jeho hlavním cílem Bylo umožnit Přenos nových funkčních modelů Práce 
zahraničních Partnerů (slovensko, irsko, nizozemsko) do české rePuBliky a PřisPět tak ke zvyšování sociální a vzdělanostní úrovně 
sociálně vyloučených romských komunit v čr.
v PrůBěhu Projektu Bylo Přímo PodPořeno 182 klientů v jihomoravském kraji a dalších 290 zástuPců místního Partnerství (zadavatelů 
a Poskytovatelů služeB). vedle toho Bylo skrze šíření Projektových Produktů v tištěné a elektronické verzi seznámeno s výstuPy 
Projektu dalších min. 2000 osoB. na základě mezinárodních Partnerství Byly úsPěšně zkoušeny a validovány metodologie zaměřené na 
sPoluPráci místních Partnerství a aktivizaci mládeže, dále odBorně šířené mj. 2 kvalitními metodickými konferencemi.

rOma maTriX
období rEalizacE: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
výšE rozpočtu: 3 830 480,20 € (podíl iQ roma sErvisu v roli partnEra: 172 344,06 €)
zdrOje: evrOPská unie, sTáTní rOzPOČeT Čr, jiHOmOravský kraj

roma matrix jako největší evroPský Projekt zaměřený na Boj Proti rasismu, netoleranci a xenofoBii vůči romům formou koordinované 
sPoluPráce a realizace aktivit zaPojil 20 Partnerských organizací z 10 států evroPské unie. Projekt Bude Pokračovat také v První 
třetině roku 2015.
dosavadní Projektová činnost zahrnovala individuální klientskou Práci v oBlasti diskriminace, kde jsme doPosud Pracovali s 63 
klienty. v oBlasti Práce s dětmi a mládeží jsme věnovali velkou Pozornost multikulturně zaměřeným lekcím na školách (doPosud jsme 
realizovali 31 lekcí) a individuálnímu Poradenství Pro děti a rodiče v oBlasti volBy školy a inkluze ve vzdělávání. klíčovým výstuPem 
Byly tematické kamPaně: kamPaň zaměřená na školy a rodiče v tématu školní inkluze a kamPaň Poukazující na Předsudečné chování vůči 
romům zaměřená na zaměstnavatele a odBornou veřejnost. v rámci Projektu Byla vydána také 4 čísla komunitního časoPisu „romano 
viP“.

eTHnic TOleranT emPlOyer
opErační program rozvoj lidských zdrojů
období rEalizacE: 1. 4. 2013 – 30. 4. 2015
výšE rozpočtu: bEz Finančního plnění
zdrOje: evrOPská unie a BulHarská vláda

jedná se o Partnerský Projekt realizovaný Bulharskou neziskovou organizací indi roma 97, ve kterém je iQ roma servis hlavním 
Partnerem. Projekt je zacílen na Přenos inovativních PřístuPů řešení ProBlematiky nezaměstnanosti romů z česka do Bulharska; 
konkrétně se jedná o zavádění koncePce značky ethnic friendly zaměstnavatel v Bulharsku, na základě dlouhodoBě existujícího know‑
‑how fungujícího v čr Pod záštitou iQ roma servisu.
Pro Bulharského Partnera jsme zPracovali komPletní metodologický manuál fungování značky ethnic friendly zaměstnavatel 
v anglické verzi, jehož oBsah Byl Předán Prostřednictvím 3 exPertních návštěv našich Pracovníků v Bulharsku a 2 exkurzí Bulharského 
Partnera v čr. aPlikace metod v Bulharsku Bude Pokračovat ještě v roce 2015.
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POjĎTe dO škOlky!
opErační program vzdělávání pro konkurEncEschopnost
období rEalizacE: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015
výšE rozpočtu: 51 459 451,23 kč (podíl iQ roma sErvis, v partnErské roli: 2 169 269,26 kč)
zdrOje: evrOPská unie (85 %), sTáTní rOzPOČeT Čr (15 %)
jedná se o rozsáhlý Projekt člověka v tísni a osmi Partnerských organizací v rámci celé čr, který se zaměřuje na rozšíření sítě 
vzdělávacích zařízení Pro sociálně znevýhodněné děti Předškolního věku. Předškolním Pedagogům naBízí vzdělávací kurzy, díky kterým 
získají konkrétní metody Práce se znevýhodněnými dětmi a hluBší Porozumění tématu, které je PotřeBné Proto, aBy mohli snáze 
sPoluPracovat s rodiči těchto dětí.
Během dosavadní 1,5roční realizace jsme PodPořili v rámci každodenní činnosti Předškolního kluBu více než 40 dětí a jejich rodičů. 
do 4 vzdělávacích aktivit a 2 Projekcí s odBornou diskuzí se doPosud zaPojilo 80 Pedagogických Pracovníků. Pro Příští rok Plánujeme 
realizaci dalších odBorných kurzů s kaPacitou 120 účastníků.

rOmšTí sTudenTi mezi námi
období rEalizacE: 17. 2. 2014–15. 5. 2014
výšE rozpočtu: 9 972 kč

zdrOje: nadace Telefónica O2, PrOgram THink Big

krátkodoBý Projekt se zaměřil na Práci s mladými Brněnskými romskými 
studenty a studentkami středních škol, na jejich aktivizaci a angažované zaPojení do tvorBy fotografického oBrazového cyklu ze života 
vlastní komunity. jejich cílem Bylo konfrontovat PříBěhy mladých lidí žijících v chudoBě, s nedůvěrou v možnost ve vlastní úsPěch, 
s oPtimističtějšími PříBěhy těch, kteří věří, že mohou svůj život vzít do svých rukou.
do Projektu se zaPojili dva velmi aktivní a zkušení doBrovolníci, kteří vedli fotokroužek Pro romské studenty a věnovali jim tak 
téměř 70 hodin svého volného času. z Prací tří aBsolventů fotografických workshoPů Byla usPořádána měsíční výstava v Prostorách                 
iQ roma servisu zahájená vernisáží sPojenou s komunitní akcí.

v jedné lavici!
období rEalizacE: 1. 12. 2012 – 31. 5. 2014
výšE rozpočtu: 442 241 kč

zdrOje: OPen sOcieTy fund PraHa

náPlní Projektu Byla realizace kamPaně zaměřené na rodičovskou veřejnost žáků základních škol s cílem zmírnit segregaci romských 
dětí v jihomoravském kraji. ve sPoluPráci s romskými rodiči a školami oslovoval Projekt neromské rodiče, aBy PodPorovali sPolečné 
vzdělávání romských a neromských dětí. sPolečné vzdělávání zvyšuje šance na úsPěch v Budoucím studijním i Pracovním životě romských 
dětí, současně také PodPoruje soužití majority a minority.
v PrůBěhu 18 měsíců trvání Projektu jsme realizovali rozsáhlou kamPaň v mhd a veřejném Prostoru, zahrnující tištěné letáky, 
Plakáty a také 2 tematické videosPoty. v rámci komunikace s veřejností ProBěhly 2 workshoPy a řada mediálních výstuPů v rádiích 
i na tištěných nosičích.

PlaTfOrm fOr sOcial HOusing: discursive sHifT
období rEalizacE: 15. 12. 2013–15. 12. 2014
výšE rozpočtu: 1 100 031 kč

zdrOje: OPen sOcieTy insTiTuTe (1 021 177 kČ), velvyslanecTví sPOjenéHO králOvsTví velké BriTánie a  severníHO irska 
(28 854 kČ), výBOr dOBré vůle (50 000 kČ)
Projekt zajišťoval etaBlování nové Platformy Pro sociální Bydlení a otevřel téma nedostatečné kvality a dostuPnosti sociálního 
Bydlení v čr, s nímž se Potýká velká část sociálně vyloučených oByvatel. vzdělávacími a ParticiPačními aktivitami se snažil PodPorovat 
relevantní instituce a navrhovat vhodné nástroje, které mohou PřisPět k systémovým změnám.
Platforma Pro sociální Bydlení zaměřená na téma ukončování Bezdomovectví se Během roku 2014 soustředila na sPoluPráci 
s ministerstvem Práce a sociálních věcí a ministerstvem Pro místní rozvoj. zástuPci Platformy se účastnili všech PříPravných setkání 
ke vzniku koncePce sociálního Bydlení, Platforma samotná vydala v létě 2014 Poziční dokument „systém sociálního Bydlení v čr“, 
který je oceňován Pro svoji komPlexnost a stal se Podkladovým materiálem řady koncePčních materiálů. vedle toho se v Praze 
uskutečnilo iniciační setkání starostů, kteří mají dlouhodoBě zájem věnovat se tématu sociálního Bydlení. Platforma také za PodPory 
výBoru doBré vůle zorganizovala ii. národní setkání lidí v Bytové nouzi.

Projekty s podporou nadací, 
ambasád
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iq rOma servis ParenTing cenTre
období rEalizacE: 1. 4. 2014–31. 3. 2015
výšE rozpočtu: 512 282,45 kč

zdrOje: OPen sOcieTy fund PraHa

matky s malými dětmi tvoří dlouhodoBě velkou skuPinu, která využívá služBy iQ roma servisu. jim je určené nízkokaPacitní centrum 
Pro rodiče s dětmi vyBudované za PodPory Projektu. Poskytované Poradenství je zaměřeno na zvyšování znalostí a komPetencí rodičů 
v oBlasti zdravotní Péče, výchovných PostuPů a orientace v ekonomickém a sociálním systému. děti ve věku 3–6 let jsou v součinnosti 
s rodiči PřiPravovány na BezProBlémový vstuP do školního Prostředí. závěrečná fáze Bude ProBíhat ještě v následujícím roce.
stěžejním výstuPem Projektu je úsPěšné vyBudování Předškolního centra a jeho Pravidelný Provoz minimálně 4 dny v týdnu. v rámci 
jeho Předškolního centra se snažíme aktivně zaPojovat nejen děti, ale zejména jejich rodiče a Posilovat jejich komPetence v samostatné 
Péči. individuální forma PodPory je doPlňována skuPinovými vzdělávacími workshoPy Pro rodiče a komunitními akcemi, jichž Bylo v roce 
2014 usPořádáno celkem 9.

OdraziT k úsPěcHu
období rEalizacE: 1. 3. 2014–30. 4. 2015
výšE rozpočtu: 50 000 kč

zdrOje: nadaČní fOnd alBerT děTem 2014
Projekt odrazit k úsPěchu se soustředí na Práci s romskou mládeží, Především se středoškoláky a středoškolačkami. formou 
sPolečných setkání, Přímé finanční a materiální PodPory ve studiu zmírňuje socioekonomické oBtíže těchto rodin a zvyšuje jejich 
Potenciál Pro úsPěšné dokončení střední školy.
v dosavadním cyklu Projektu zasedala 6x komise gendalos, která rozhodla o Přidělení materiální PodPory ve studiu celkem v 21 
PříPadech. nejčastěji Byli studenti a studentky PodPořeni PřísPěvkem na PředPlatnou jízdenku na městskou hromadnou doPravu, 
učeBnice neBo další Pomůcky. vedle toho Byla se studenty realizována Pravidelná setkání a v letních měsících také interaktivní hra 
ve městě a jednodenní výlet. Projekt Bude Pokračovat i v roce 2015.

legal suPPOrT TO THe OsTrava ParenT’s emPOwermenT PrOjecT
období rEalizacE: 1. 11. 2014–31. 10. 2015
výšE rozpočtu: 85 637 kč

zdrOje: OPen sOcieTy jusTice iniTiaTive

cílem Projektu je Právní PodPora týmu komunitních Pracovníků Pracujících s rodiči a dětmi odhodlanými k záPisu do inkluzivních 
škol v ostravě. tato Právní PodPora je směřována zejména rodičům a dětem, kteří se Při záPisech setkávají s diskriminačním či jiným 
nevhodným chováním ze strany škol a úřadů. rovněž dodává týmu širší Právní kontext a PřiPravuje další Právní argumentaci v souladu 
s rozsudkem d. h. a ostatní versus čr.
do Projektu je zaPojen Právník z týmu iQ roma servisu, který Poskytuje odBorné konzultace Pro oBlast ostravy. v roce 2014 
ProBíhalo základní nastavení Projektu, hlavní část aktivit Budeme realizovat v roce 2015.

PrávO na rOdinu – kOOrdinOvaná sPOluPráce s rOdinami a insTiTucemi
období rEalizacE: 1. 8. 2014–30. 4. 2016
výšE rozpočtu: 1 856 322 kč

zdrOje: PrOjekT je POdPOřen granTem z islandu, licHTenšTejnska a nOrska v rámci eHP fOndů

životní Podmínky mnoha romských rodin ohrožují Péči a vývoj jejich dětí. Projekt chce dosáhnout jejich udržení neBo navrácení 
z ústavní výchovy do Původních rodin. zvyšováním komPetencí rodičů, zaPojením institucí, PodPorou včasného inkluzivního vzdělávání 
a rozvíjením dětí PodPoříme ProsPerování těchto dětí a vytvoříme koordinovanou PodPůrnou síť Pro ohrožené rodiny, s důrazem                
na zodPovědnost a Práva rodiče.
První Pololetí Projektu Přineslo iniciaci sPoluPráce s orgány sociálně Právní ochrany dětí ve městě Brně, které jsou klíčovými Partnery 
Pro sPoluPráci. intenzivní sPoluPráce Byla zároveň zahájena také se 3 klientskými rodinami; v PrůBěhu dalších měsíců Plánujeme rozvoj 
kaPacity služBy až Pro 20 rodin. zároveň Bylo PřiPravováno zázemí Pro realizaci sPecifických skuPinových lekcí Pro děti se zaměřením 
na rozvoj kognitivních schoPností, motoriky a sPoluPráce, které Budou zahájeny v roce 2015.
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gendalOs – krOk k úsPěšnému sTudiu
období rEalizacE: 1. 8. 2014–30. 4. 2016
výšE rozpočtu: 1 736 753 kč

zdrOje: PrOjekT je POdPOřen granTem z islandu, licHTenšTejnska a nOrska v rámci eHP fOndů

Projekt je zaměřen na PodPoru studijních úsPěchů romských studentů a studentek. Pilířem aktivit je adresná individuální PodPora 
formou mentoringu, cílené motivační aktivity žáků ukončujících zš a studentů sš, rozvojové a osoBnostní workshoPy a koordinované 
vtažení všech Partnerů klíčových Pro úsPěšný Průchod studiem, zejména rodičů a škol. Projekt také Počítá s aktivním zaPojováním 
a PodPorou doBrovolníků.
v Prvním Půlroce dvouletého Projektového cyklu se zaPojilo 32 studentů, u nichž Počítáme s dlouhodoBou udržitelností sPoluPráce. 
většina využívala individuální Poradenské PodPory a skuPinových vzdělávacích aktivit v centru. Prioritou Pro následující rok je 
rozšíření naBídky služeB Pro klienty o kurzy soft skills a Posílení sPoluPráce se středními školami v regionu, zejména v otázkách 
inkluzivního vzdělávání.

gendalOs – vzdělávací a sTiPendijní PrOgram
období rEalizacE: 1. 5. 2014–31. 5. 2017
výšE rozpočtu: 29 000 kč

zdrOje: ge mOney Bank

Projektový grant Přináší adresnou PodPoru motivovaným romským středoškolákům v rámci stiPendijního fondu gendalos a zmírňuje 
tak oBtížnou ekonomickou situaci romských rodin. PodPora je zaměřena na nákuP studijních Pomůcek, zajištění doPlňujícího vzdělání 
neBo úhradu školného.
grantová PodPora je staBilizujícím Prvkem stiPendijního fondu, díky němuž je možné studenty individuálně PodPorovat. v uPlynulém 
oBdoBí jsme Pracovali na inovaci metodických PostuPů Pro Práci s klienty v režimu gendalos a motivaci studentů k zaPojení                               
do Programu. v následujícím roce 2015 Plánujeme čerPání adresné PodPory až Pro 40 studentů a studentek.
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DĚKUJEME
ZA PODPORU

velmi si vážíme každého daru, sPoluPráce, úsilí i času věnovaného na PodPoru Poslání 
a naPlnění vize iQ roma servisu. jsme Proto vděční, že naši Práci a vizi organizace PodPorují 
také individuální dárci a firmy, kteří nám tak Pomáhají rozvíjet aktivity a Pomoc PotřeBným.

každý dar, ať už se jedná o droBnou Pravidelnou částku neBo velký jednorázový dar, 
je Pro nás důležitou PodPorou Pro realizaci aktivit. je Pro nás ale také velkou motivací 
a ujištěním, že naše dlouhodoBá cesta má smysl a že na ní nejsme sami.
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chcEmE proto poděkovat našim pravidElným dárcům luBOmíru majerČíkOvi, davidu vávrOvi, 
verOnice lOvriTš, jiřímu cHváTalOvi, radkOvi OcelákOvi, sPOleČnOsTem cad eT PrOjekT, s. r. O. 
a finnline, s. r. O. Pravidelné dary nám POmáHají získávaT sTaBiliTu.

dálE chcEmE poděkovat spolEčnosti kPmg Česká rePuBlika, s. r. O. a Především jejímu řídícímu 
ParTnerOvi janu žůrkOvi za POdPOru iq rOma servisu zejména v OBlasTi finanČní gramOTnOsTi.

vážíme si finanČní POdPOry PeTra sýkOry, kaTeřiny vOdiČkOvé, jiříHO kunerTa, luĎka 
rycHeTníka, marTina kaceriaka, jana Brázdy, Hany HavlíČkOvé a víTa ČaBana.

vzdělávací program gEndalos pomáhá mladým romům dosáhnout na studium na střEdní nEbo 
vysoké  školE. Finanční  podporu  jsmE získali od ge mOney Bank, nadaČníHO fOndu alBerT 
a nadace via.

za fungOváním fOndu gendalOs sTOjí Také celá řada jednOTlivců, kTeří jej POdPOřili svým darem 
na TransParenTní úČeT neBO na vánOČní Benefici: PeTr Olšák, verOnika lOvriTš, micHal kandel, 
anna POlívkOvá, TOmáš Pavlík, aPOlónia sejkOvá, renaTa šerek, mirOslav kaPa, david OPlaTek, 
wail kHazal, kaTarína klamkOvá,  andrea macHáČOvá, liBOr Pikna, daniela drnkOvá. Fond 
gEndalos byl individuálními dárci podpořEn v rocE 2014 Finanční částkou vE výši 3 366 kč.

hmotnými  dary  podpořily  Fond  gEndalos  spolEčností nicOm,  a.  s., www.sciO.cz,  s.  r.  O. 
a PaPírny BrnO, a. s. nOTeBOOk neBO fOTOaParáT nám věnOvali daniel zeman, sylva ficOvá, 
TOmáš mařík, marek grác a Pavel POsPěcH. cElkEm jsmE získali 19 notEbooků, 5 stolních 
počítačů  a  monitorů,  1  Fotoaparát,  přístupy  do  onlinE  aplikacE  pro  přípravu  na  přijímací 
zkoušky na sš nEbo pomůcky pro studium.
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O zlePšení ByTOvé siTuace lidí vylOuČenýcH z Bydlení usiluje PlaTfOrma PrO sOciální Bydlení, 
jejíž ČinnOsT v rOce 2014 POdPOřili linda sOkaČOvá, víT lesák a nadace PrOalT ve výši 
8 000 kČ.

vElkou podporou v cEstě za naplněním našEho poslání jsou také naši patroni. hErEčka anna 
polívková vkládá svou EnErgii i svůj talEnt do našich spolEčných aktivit a přispívá k rozvoji 

přátElských vztahů a vzájEmnému rEspEktu mEzi lidmi. jEjí účast na sEtkáních s mladými romskými 
studEnty nEbo vystoupEní na vánoční bEnEFici jE pro nás důlEžitou podporou. děkujEmE také 
FotograFovi  jindřichu štrEitovi,  jEhož umělEckou FotograFii  jsmE mohli na vánoční bEnEFici 
vydražit, a výtěžEk tak věnovat na podporu vzdělávacího programu gEndalos. vážímE si toho!

v rOce 2014 jsme díky vašim darům získali 148 687 kČ na realizaci našicH akTiviT a HmOTnOu 
POdPOru ve výši 69 500 kČ.

děkujeme vám všem, Protože i vy nám Pomáháte Budovat svět, ve kterém Budou existovat živé 
a Přátelské vztahy mezi romy a majoritními oByvateli… svět, ve kterém Budou romové Přirozeně 
zastávat důstojné sPolečenské role s resPektem ke své kultuře a národnosti. jsme rádi, že do toho 
jdete s námi!

tým iQ roma servisu

HmOTné dary iq rOma servisu v rOce 2014 POskyTli TiTO dárci:

083



FINANCOVÁNÍ
ORGANIZACE
zdrojE Financování v lEtEch

Zdroj náklady v kČ % z celkOvýcH nákladů

Stát 12 850 830,36 52,87 %
EU 5 426 908,71 22,33 %

Kraj 2 490 000,00 10,24 %
Soukromé nadace a dárci 1 759 728,55 7,24 %

ÚP 806 637,19 3,32 %
Obce 499 000,00 2,05 %

Vlastní prostředky 474 219,56 1,95 %
Celkem 24 307 324,37 100 %
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Rozvaha a výsledovka 2014
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Rozvaha a výsledovka 2014
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Zpráva auditora 2014
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Rozvaha za poslední 3 roky
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Rozvaha a výsledovka 2014
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děkujeme,
že nám POmáHáTe POmáHaT!

PODPOŘTE NÁS!

Pošlete nám ze svého mobilu dárcov-
skou sms (DMS) na číslo 87 777

Jednorázově: DMS GENDALOS
(30 Kč = 28,50 Kč pro Gendalos)

Roční DMS: DMS ROK GENDALOS
(DMS měsíčně po dobu 1 roku)

www.gendalos.cz

NEBO PŘÍMO
PROGRAMU GENDALOS

Finančně podporujte fungování celého 
IQ Roma servisu

Jsme vděční za jakýkoli finanční dar, jed-
norázový i trvalý příkaz, který umožní 

naši práci udržet i dále rozvíjet.

B. účet: 189 104 187 / 0300

Více informací o snížení daňového zákla-
du naleznete na:

iqrs.cz/podporte ‑nas

FINANČNÍ PODPOROU
CELÉHO IQRS

Dobrovolník svojí činností pomáhá kon-
krétnímu potřebnému člověku, podpo-
ruje svou prací chod vybraného projektu 

či celou organizaci.

iqrs.cz/dobrovolnici

ČI SE STAŇTE NAŠIM
DOBROVOLNÍKEM
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PODPOŘTE 
AMARO RECORDS
jsme kOmuniTa lidí, kTerá miluje HudBu, a cHce, aBy mOžnOsT rOzvíjení vlasTníHO TalenTu Tady 

Byla PrO každéHO.

cHceme vyladiT BývalOu Hernu a sPOleČně z ní vyTvOřiT mísTO PrO sPOleČné seTkávání 
a OPravdOvé Hraní!

POmOzTe nám i vy rOzezníT další ČásT Brna

TransParenTní úČeT: 2800768922/2010

www.amarOrecOrds.cz
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www.iqrs.cz
www.facebook.cz/iq.roma.servis

ODHODLÁNÍ | OPTIMISMUS | VYTRVALOST | KVALITA | VÝSLEDKY
ZACÍLENOST | TVOŘIVOST | ANGAŽOVANOST | ZMOCŇOVÁNÍ | ROZVOJ

PROFESIONALITA | SPOLUPRÁCE | INTEGRITA | VŘELOST | RESPEKT


