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VranoVská 846/45, 
614 00, Brno

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: 
www.iqrs.cz/podporte ‑nas

finanční
podpora

Buďte aktivním občanem 
se srdcem na pravém mís-
tě a staňte se součástí naší 
vize! Zapojit se můžete dle 
svých možností do kon-
krétních projektů, kampa-
ní, volnočasových aktivit, 
vzdělávacích procesů jako 
je doučování a mentor-
ství. Podpoříte tak kon-
krétního člověka na cestě 

ze sociálního vyloučení.
Buďte součástí naší cesty 

a poslání!

www.iqrs.cz/dobrovolnici

staňte se naším
dobrovolníkem

Podpořte středoškolské 
a vyšší vzdělání mladých 

Romů.
B. účet: 6 500 413 001 / 

5500
Pošlete darovací SMS (DMS) 

na 87 777
Jednorázově: DMS Gendalos

(30 Kč = 28,50 Kč pro Gen-
dalos)

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 475/2,
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 328/22,
602 00, Brno

cejl 517/49,
602 00, Brno

Podpořte komunitní nahrá-
vací studio Amaro records. 
Otevřeli jsme multimediální 
studio, kde chceme vybu-
dovat také sociální kavárnu. 
Podpořte nás finančně či 
pomocí při provozu a propa-

gaci. 

B. účet: 2800768922 / 2010

www.amarorecords.cz

Více o studiu v kapitole No-
vinky IQRS.

podporujte
Amaro records

www.iqrs.cz | faceBook.com/iq.roma.serVis
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KATARÍNA KLAMKOVÁ

ředitelka & statutární zástupkyně

Milí čtenáři, spolupracovníci, přátelé,
letos nám bude končit naše první strategická etapa, budeme hodnotit a nastavovat naši práci a cíle pro další období 
5 let.
Dozráváme do nové podoby, mnohým našim službám jsme dlouholetou kvalitní praxí vtiskli jedinečnou přidanou 
hodnotu – jak v oblasti poradenství, bydlení, vzdělávání, tak nově i v oblasti komunitní spolupráce. Vše kriticky 
inovujeme. Jsem hrdá na charakter i příběh IQ Roma servisu, jsem vděčná za trpké i radostné zkušenosti, které 
jsme cestou nasbírali. Udržitelné fungování, rozsah nasazení a proaktivita IQ Roma servisu je výjimečná a vůbec ne 
samozřejmá. Vyžádala si a dál vyžaduje velké osobní nasazení mnohých kolegů a dobrovolníků i podporu mnohých 
z Vás, našich přátel a spolupracovníků.
V roce 2015 jsem měla příležitost dočasně opustit tým IQ Roma servisu, ve kterém ráda a s plným nasazením pracuji 
od roku 2003, abych získala odstup, nadhled a promyslela další kroky. Díky programu Community Solutions americké 
vlády jsem 4 měsíce mohla pracovat ve střešní organizaci Florida Immigrant Coalition v Miami, USA. Z této americké 
zkušenosti bychom rádi přenesli výraznější prvek komunitního organizování i důraz na vysokoškolské vzdělání, ač 
jsme zatím vděčni především za středoškoláky. Vzhledem k tomu, že chceme více posilovat zdroje sociální ekonomiky, 
byla zahraniční zkušenost i zajímavou inspirací v oblasti přenosu nápadů běžných malých živností latinskoamerické 
komunity. Zkušenost v USA mi však především potvrdila profesionalitu i schopnost organizace samostatně fungovat, 
její zdraví, zralost i mimořádnou tvořivou kulturu, do které se ráda vracím a která mi je domovem.

Spojujeme rozdělené, zdánlivě nespojitelné. To je myšlenka, která dnes mnou i IQ Roma servisem silně rezonuje. Platí 
ve všech oblastech naši práce – organizační, týmové, projektové, klientské, společenské. Je to asi to největší úskalí, 
kterému denně čelíme, i ten největší dar, který pak přinášíme. A to vůbec není málo.
S poděkováním všem, kteří s námi spolupracují, všem, kteří nás podporují, s důvěrou a nadějí, že každý dílčí rok, i rok 
2016, přinese nový krok k cestě ven z labyrintu.

Brno, 13. 3. 2016
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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 
profesionální týmy a metodiky práce a došlo k významné 
revizi stanov. Dle nového občanského zákoníku jsme 
od prosince 2013 spolkem. 17. 12. 2015 byl členskou 
schůzí schválen nový název IQ Roma servis, z.s. 

Občanskou vizí IQ Roma servisu je „společnost živých 
a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi… 
svět, kde i Romové sdílí 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, 
který klademe 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. V roce 2015 jsme získali značku spolehlivé 
organizace, která transparentně a hospodárně nakládá 
se svěřenými prostředky. Důraz klademe také na 
podporu občanské angažovanosti a participace romské 
komunity ve společnosti, o čemž svědčí rozvoj témat 
komunitní práce, diskriminace a realizace našich 
kampaní, do kterých komunitu zapojujeme.

KOMU A KDE POMÁHÁME?

Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním 
vyloučením ohrožení Romové a Romky, kteří se 
nacházejí v nepříznivé životní situaci. Svou situaci chtějí 
aktivně řešit a měnit a 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 45, Brno, 614 00
www.iqrs.cz

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

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

Pobočka Vyškov
Čsl. Armády 2, Vyškov, 682 01

Roma Gym
Cejl 49, Brno, 602 00

Amaro records
Milady Horákové 22, Brno, 602 00
www.amarorecords.cz
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NOVÁ
OCENĚNÍ

iQ roma servis je od roku 2015 cerTiFikován jako 
Spolehlivá veřejně proSpěšná organizace. Taková 
organizace je každoročně prověřována, zda:

 > adekváTně hoSpodaří S darovanými proSTředky

 > pracuje na Svém dalším rozvoji

 > váží Si Svých dárců

 > odpovědně naplňuje Svoje poSlání.

značka SpolehlivoSTi vznikla v reakci na popTávku 
dárců a neziSkových organizací, jejím garanTem 
je aSociace veřejně proSpěšných organizací čr. 
Účelem je poSkyTnouT poTenciálním dárcům 
i široké veřejnoSTi informaci o Tom, že organizace 
řádně hoSpodaří Se Svěřenými proSTředky, kTeré 
TranSparenTně a adekváTně využívá k naplňování 
Svého deklarovaného poSlání. značka SpolehlivoSTi 
Tak má ambici STáT Se významným Samoregulačním 
náSTrojem, kTerý v čeSkém neziSkovém SekToru 
dopoSud chybí. je SoučáSTí programu čeSká kvaliTa.

SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE

v proSinci 2015 jSme zíSkali ocenění roma SpiriT 
za příklady dobré praxe v oblaSTi inTegrace romů 
v 1. kaTegorii – ocenění pro nevládní organizaci 
za dlouholeTou inTenzivní práci v oblaSTi dluhové 
problemaTiky. zadluženoST řešíme inTenzivně od 
roku 2005 v rámci právního poradenSTví. naše 
zkušenoSTi náS vedly nejenom k inTenzivnější 
pomoci klienTům, ale Také ke koncepční 
a SySTémové práci S dopadem na legiSlaTivu. proTo 
jSme Téma zadluženoST v roce 2012 zařadili 
do STraTegického plánu. v přímé práci S klienTy 
efekTivně Spolupracujeme na řešení jejich dluhů, 
oddlužení, STabilizaci SiTuace a prevenci dalšího 
zadlužování.

ROMA SPIRIT
2015
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VÝSLEDKY

1 426 
klienTů

24 918
seTkání s klienTy

IQ Roma servis, z.s.

 ͧ 979 klientů v Brně a okolních obcích
 ͧ 220 klientů v Břeclavi a okolních obcích
 ͧ 101  klientů  ve Vyškově a okolních obcích
 ͧ 45 klientů v Zastávce a Rosicích
 ͧ 43 klientů Bučovicích
 ͧ 28 klientů v Mikulově
 ͧ 10 klientů Tišnově

IQ Roma servis, z.s.

 ͧ Počet pracovníků k 31. 12. 2015:
 ͧ 62 osob
 ͧ 58,5  přepočteno na úvazky  

 ͧ Hospodařili jsme s 22 980 845 Kč.

Pro Rodiny

 ͧ 27 rodičů dlouhodobě zapojených do zvyšování svých 
rodičovských kompetencí 

 ͧ 75 % dětí nastoupilo ve šk. roce 2014/2015 na 
nesegregovanou školu (9 dětí)

 ͧ 10 pěstounských rodin spolupracujících na základě 
dohody

 ͧ 24 dětí pravidelně chodících ve šk. roce 2014/2015 do 
předškolního klubu
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ROKU 2015

1 426 
klienTů

mužů
551

žen
875

24 918
seTkání s klienTy

Pro Mladé

 ͧ 39 dlouhodobě aktivních středoškoláků ve šk. roce 2014/2015 
 ͧ z toho 24 v rámci programu Gendalos
 ͧ 80 % klientů programu Gendalos úspěšně ukončilo 1. ročník 
a nastoupilo do druhého ročníku SŠ (8 osob)

 ͧ 98 % klientů programu Gendalos ukončilo stávající ročník SŠ 
a v září 2015 nastoupilo do dalšího (7 osob)

 ͧ 6 úspěšných maturantů, 3 vyučení 
 ͧ 1 absolventka vysoké školy
 ͧ 26 klientů programu podpořených ze stipendijního fondu 

Gendalos
 ͧ 7 mentorů pro mladé Romy, 36 dlouhodobě spolupracujících 

dobrovolníků pro aktivity s mládeží 
 ͧ 345 dětí zapojených ve volnočasových kroužcích a 

nízkoprahových aktivitách
 ͧ 84 dětí pravidelně zapojených v doučování

Pro Dospělé

 ͧ 65 lidem jsme pomohli najít si práci (34 % 
klientů se zakázkou hledání zaměstnání)

 ͧ 44 klientům jsme zprostředkovali standardní 
bydlení

 ͧ 333 klientů jsme podpořili při zmírňování jejich 
zadluženosti (1 klient úspěšně splnil oddlužení)

 ͧ 10 formálních podnětů k řešení diskriminace

Pro Společnost

 ͧ Udělená Cena Roma Spirit a značka Spolehlivá veřejně prospěšná 
organizace

 ͧ 2 noví Ethnic Friendly zaměstnavatelé (z celkového počtu 65 
držitelů certifikátu)

 ͧ 3 veřejné výstavy fotografií „Nežít ve stínu“
 ͧ 12 veřejných uměleckých vystoupení a 1 videoklip Amaro records
 ͧ Týden romské hrdosti v Brně 
 ͧ 1 číslo komunitního časopisu Romana VIP 
 ͧ 5 odborných stáží pro zaměstnance dalších neziskových organizací
 ͧ 9 facilitací případových konferencí
 ͧ Aktivní účast a připomínkování ve více než 20 pracovních 

skupinách, výzkumech 
 ͧ 5 kurzů a 46 absolventů veřejné vzdělávací sekce Akademie 

Diversitas  se ziskem 51 357 Kč 
 ͧ 10 dlouhodobě nezaměstnaných získalo v IQRS pracovní příležitost 

na podporovaných místech 
 ͧ 26 realizovaných projektů
 ͧ Podpora soukromých dárců v hodnotě 366 975 Kč 
 ͧ Téměř 100 dobrovolníků věnovalo cca 1 400 hodin své práce 
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amaro records

V roce 2015 probíhaly intenzivní přípravy a stavební úpravy prostor bývalé herny na ulici Milady Horákové 
22 v Brně. Od městské části Brno ‑střed jsme za symbolickou cenu získali do pronájmu prostory bývalé 
herny, kde za spolupráce s 47 dobrovolníky z romské i neromské komunity vznikl prostor sociálního 

nahrávacího studia a do budoucna i kavárny. Umístěním i interiérem odpovídá 
požadavkům nejen studia, ale také komunitního prostoru s využitím pro řadu 
akcí (výstavy, workshopy, nahrávání klipů). V průběhu roku 2015 uspořádali 
aktivní členové komunitní skupiny 12 veřejných akcí a vystoupení, ať už 
formou veřejných vystoupení či koncertů, např. na Mezinárodním dni Romů 
v Brně 8. 4. 2015 nebo účastí na komunitních akcích pro děti v průběhu 
prázdnin. Některé akce byly zaměřeny také na propagaci projektu a získávání 

prostředků pro přípravu prostor a provozu (prezentace Impact Hub, Brněnský vývar aj.). Do happeningů 
a jam sessions se zapojilo více než 20 hudebníků a na akcích se pravidelně sešly desítky účastníků.

V průběhu roku 2015 
uspořádali aktiVní členoVé 
komunitní skupiny 12 
Veřejných akcí a Vystoupení.

komunitní nápad katapultoVala spolupráce s Fakultou sociálních studií, která se prostřednictVím projektu 
cityspyce podílela na VýbaVě nahráVacího studia. dokončení studia bylo možné díky podpoře soukromé ame-
rické nadace bader philantropies a úsilí Více než 47 dobroVolníků, Včetně odborné pomoci p. jenčka (archi-
tektonické práce) a p. jargaše (akustika) a mnoha kolegů z iQ roma serVisu. 7. 4. 2016 proběhlo slaVnostní 
oteVření prostor pro komunitu a Veřejnost. amaro records je kreatiVní komunitní projekt pro lidi, „které pojí 
láska k hudbě“ (www.amarorecords.cz). zapojíte se i Vy?

PODPOŘTE
AMARO RECORDS

pomozTe nám i Vy rozezníT další ČásT Brna

TransparenTní úČeT: 2800768922/2010
www.amarorecords.cz

děkujeme!
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ara diskriminacija!

Na základě několikaletých zkušeností s negativním postojem Romů k řešení diskriminace jsme se v roce 2015 
aktivně zaměřili nejen na podporu obětí diskriminace, ale veřejně jsme deklarovali nutnost řešit a potírat dis-
kriminaci v naší společnosti. Kampaň Nemlč o diskriminaci, byla zaměřena na podporu Romů, aby dokázali 
rozpoznat, co opravdu diskriminace je a co není, i jejich motivaci nezůstat v pasivní roli oběti.

Jako komunikační nástroj pro oběti diskriminace jsme zvolili uzavřenou face-
bookovou skupinu ARA DISKRIMINACIJA! V této skupině jsme mj. začali sdílet 
příběhy Romů, kteří se setkali s diskriminací, či medializované případy související 
s diskriminací a rasismem. Skupina se tak stala pojítkem obyčejných lidí se zá-
jmem řešit diskriminaci.

Abychom zjistili, kolik klientů má reálnou představu o tom, co skutečně diskriminační jednání je, vytvořili jsme 
dotazník a prostřednictvím terénních pracovníků jsme jej šířili mezi komunitu. Proběhlo dvoudenní setkání pro 
oslovení osob a vytvoření platformy, která by se začala prakticky diskriminací zabývat. Výstupem konference byl 
seznam aktivit, které by platforma měla pro boj s diskriminací dělat, a také osoby ochotné jednotlivé aktivity 
podpořit. Ve spolupráci s právníkem se nám dařilo realizovat i několik přirozených besed s Romy, kde jsme dis-
kutovali o tom, co diskriminace je a není, jaké může mít podoby a jak se jí účinně bránit.

Výsledky naší snahy včetně skutečných příběhů naleznete mimo jiné v kapitole Pro Dospělé – diskriminace 
a v kapitole Pro Společnost – kampaně.

začali jsme sdílet příběhy 
romů, kteří se setkali 
s diskriminací.
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rozvoj komuniTních akTiviT

Rok 2015 se pro nás stal rokem participace a komunitní práce. Přestože je aktivizace místních komunit v Jiho-
moravském kraji dlouhodobě naším cílem, rok 2015 byl významný tím, že vzniklo několik výrazných komunit-

ních iniciativ, jak ve městě Brně, tak i ve Vyškově, Břeclavi a Lanžhotě. Společně 
s klienty a místními Romy, jsme realizovali různé akce, kde se sami zapojovali do 
příprav a programu. Například skupiny dětí i dospělých se v několika lokalitách 
účastnily celonárodní akce Ukliďme Česko! V jednom z brněnských domů jsme 
spolu s místními obyvateli zvelebili jejich dvůr. Vznikl tak barevný prostor pro 
obyvatele domu a jejich děti. 

Více informací o podpoře komunit a komunitních akcích naleznete v kapitole Pro Dospělé – komunitní práce.

Vzniklo několik Výrazných 
komunitních iniciatiV, a to 
nejen V brně. 013



LIDÉ
V IQRS

10 řádných členů
62 zaměstnanců
(58,5 přepočteno na plné úvazky)
z toho 8 za podpory ÚP

4 čestní členové 94 dobrovolníků
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záSTupkyně řediTelky

pro klienTSké programy / 1*
záSTupkyně řediTelky

pro projekTy a finance / 1*

řediTelka / 1*

 ͧ Tým projekTů

4* (2,8** + 1 vpp)
 ͧ Tým financí a mezd

4* (4**)
 ͧ provozní Tým

6* (1** + 5 vpp)

Tým pr a fundraiSingu

4* (2,8** + 1 vpp)

 ͧ Tým pro kvaliTu, evaluaci a Spolupráci / 4* (2**)
 ͧ Tým Terénní Sociální práce brno / 5* (5**)
 ͧ Tým poradenSTví a zaměSTnanoSTi / 4* (4**)
 ͧ Tým pro rodiny S děTmi brno / 5* (4,75**)
 ͧ Tým vzdělávání a profeSních ambicí / 5* (4,4**)
 ͧ Tým prevence a rozvoje oSobnoSTi / 6* (5,75**)
 ͧ Tým Služeb jmk / 5* (5**)
 ͧ Tým pobočky břeclav / 7* (6** + 1 vpp)

sTrukTura
organizace

k 31. 12. 2015 v iQrS pracovalo v rámci běžných pracovních Smluv 62 oSob (58,5 přepočTeno na plné 
Úvazky, z Toho 8 za podpory Úp).

* počeT pracovníků

** přepočTeno na Úvazky

členové zapSaného Spolku
10 řádných členů

4 čeSTní členové

VPP = Veřejně ProsPěšné Práce Ve sPoluPráci s místními Úřady Práce

i touto formou se Podílíme na aktiVní Politice a Příležitostech zaměstnanosti a nabídky Praxí nejen mladým 
romům. těší nás, že se Vzájemně obohacujeme a že roste zájem i kValita těchto PracoVníků, která sVědčí nejen 
o zájmu romů PracoVat, ale i o důležitosti Včas aktiVně PodPoroVat zejména mladé romy, jež jsou V eVidenci 
uchazečů o zaměstnání Úřadu Práce.
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členové a členky organizace

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která zasedá mini-
málně 1x ročně a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících 
se IQ Roma servisu jako celku. Kontrolním orgánem nad hospo-
dařením s majetkem organizace a nakládáním s finančními pro-
středky je tříčlenná Kontrolní komise, kterou volí členská schůze 
na období 5 let.

V roce 2015 se členská schůze sešla dvakrát, a to na svém řádném 
zasedání 21. 4. a na mimořádném zasedání 17. 12.

Mgr. Katarína Klamková (sociální pedagožka, 
sociální pracovnice, manažer sociálních/
zdravotnických organizací, statutární 
zástupkyně a ředitelka organizace)
Ing. Jana Kubačková Buzinisová (finanční 
kontrolorka ve veřejné správě, členka 
Kontrolní komise s mandátem do 
29. 5. 2019)
Ing. Petr Raus (šéfredaktor, místopředseda 
Rady Církve bratrské, člen Kontrolní komise 
s mandátem do 29. 5. 2019)
Mgr. Rozita Mertová (umělkyně, členka 
Kontrolní komise s mandátem do 
29. 5. 2019)
Ing. Eduard Klamka (podnikatel, právnická 
osoba Finnline, s. r. o.)
Ing. Darina Klamková (ekonomka)
Helena Krištofová (romská poradkyně, 
Magistrát města Brna)
Mgr. Ondřej Liška (ředitel Ashoka ČR, politik)
Martina Horváthová (členka Výboru pro 
národnostní menšiny města Brna, vedoucí 
Centra poradenství a zaměstnanosti IQRS)
Bc. Wail Khazal (humanitární pracovník, 
projektový 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 (pedagožka, 
terapeutka a mediátorka)
Božena Horváthová (předškolní pedagožka, 
zakladatelka Programu Pro Rodiny IQRS)

ČLENOVÉ A ČLENKY
ZAPSANÉHO SPOLKU
(DŘÍVE O. S.)

ČESTNÍ ČLENOVÉ
A ČLENKY

zaměSTnanci organizace

Ke dni 31. 12. 2015 bylo v zaměstnaneckém poměru celkem 62 
zaměstnanců, z toho 44 žen (71 %). Ředitelkou a statutární zá-
stupkyní je Mgr. Katarína Klamková (plný úvazek). Zástupkyní ředi-
telky pro klientské programy byla v roce 2015 Veronika Kandelová 
(roz. Vaňková) (plný úvazek), zástupkyní ředitelky pro projekty 
a finance Mgr. Lenka Maléřová (plný úvazek).

Od 1. 1. 2016 je nově Veronika Kandelová zástupkyní ředitelky pro 
projekty a finance a zástupcem ředitelky pro klientské programy 
se stal Miloslav Kavka.

NÁRODNOST
ZAMĚSTNANCŮ

VZDĚLÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

57 % česká/
moravská/
slezská
30 % romská
10 % slovenská
3 % jiná

53 % VŠ/VOŠ
39 % SŠ/SOU
8 % ZŠ
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VZDĚLÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

dobrovolníci

94 zapojených dobrovolníků / 1376 dobrovolnických hodin

84 zapojených v Brně
 ͧ 61 v akreditovaném 
programu

 ͧ 23 v neakreditova-
ném režimu

5 zapojených v Břeclavi
 ͧ 3 v akreditovaném 
programu

 ͧ 2 v neakreditovaném 
režimu

5 zapojení v akreditova-
ném programu v obcích 
JMK

1 209 dobrovolnic-
kých hodin v Brně

71 dobrovolnických 
hodin v Břeclavi

96 dobrovolnických 
hodin v obcích JMK

70 zapojených v progra-
mu Pro Mladé
 ͧ 7 mentorů programu 
Gendalos

20 zapojených v progra-
mu Pro Společnost

1 zapojený v programu 
Pro Rodiny

3 zapojení v programu 
v programu Pro Dospělé

94 dobrovolníků se 
zapojilo do činnosti 
organizace

Celkový objem dobro-
volnické činnosti činil 
1 376 hodin

Uspořádali jsme 10 skupi-
nových náborových akcí,
2 výcvikové workshopy 
a 1 skupinové setkání

Specifické akTiviTy Se zaměřením na dobrovolnicTví:

13. 3. 2015 – vstupní výcvikový 
workshop pro mentory

24. 6. 2015 – neformální setkání dobrovolníků k ukončení 
školního roku a sdílení zkušeností starších i nově přícho-

zích dobrovolníků

16. 9. 2015 – vstupní výcvikový 
workshop pro mentory
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PÉČE O DOBROVOLNÍKY
A MENTORY

Naším cílem je, aby se dobrovolnice a 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 řadě akcí organizace a některé jsou 
organizovány přímo pro ně. V průběhu roku 2015 se koordinátorka starala o jejich pravidelné zvaní na komunitní akce – 
např. na oslavy konce a začátku školního roku nebo na vánoční benefiční akci. Vedle toho se někteří zúčastnili teambuildin-
gu pracovníků IQRS. 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.

Bagárová Dagmar
Bagárová Marie Anna
Bahníčková Markéta
Baholet Daria
Balážová Veronika
Baleja Tomáš
Balog Vladimír
Balogová Marie
Balogová Monika
Banda Jiří
Beránková Barbora
Bláhová Sylvie
Cihlářová Šárka
Cwierz Filip
Čanigová Kateřina
Čapatý Lubomír
Danihelová Gabriela
Daňová Monika
Drnek Martin
Fadrná Anežka
Famfrlová Helena
Ferencová Helena
Foltýn Martin
Forethová Monika

Guardiola Marion
Gubanova Anna
Hanáčková Martina
Hauer Mike
Hendrychová Ivona
Hojskáková Martina
Holánková Barbora
Horváth David
Hurtová Gabriela
Ištok David
Jargaš Dušan
Kejan Sorusch
Knop ‑Kostková Klára
Kochtíková Hana
Kollariková Kateřina
Kopkáš Ľubomír
Kováčová Markéta
Kováčová Stanislava
Kozáková Alžběta
Kristína Biháriová
Krištofová Denisa
Lacko David
Lacko Patrik
Landoriová Sára

Langerová Monika
Logrová Jana
Lukáš Bowyer
Maková Marie
Maková Miroslava
Matušková Kristýna
Měchurová Barbora
Mica Patrik
Patkaň Luboš
Pauliuchenka Aliaksei
Pecháčková Julie
Peštová Barbora
Peter Raso
Petlachová Jana
Pivovarníková Štěpánka
Poláková Klára
Provazníková Sára
Rancelreyes Javier
Richvalský Alexander
Rudová Barbora
Ryšavá Lucie
Řádová Hana
Shafaq Shabi
Schmidt Victoria

Sitová Zdeňka
Skokan Zdeněk
Svitavská Jenifer
Šalát Peter
Šimik Martin
Šimiková Tereza
Škařupová Kateřina
Šnajdrová Markéta
Štěpánková Eva
Terézie Zigová
Thielová Linda
Vaňková Anna
Vateha Viliam
Vendula Krejčířová
Wolfová Zuzana
Žaneta Plachetková
Žiga David
Žiga Maxmilián
Žigmond Milan
Žigová Melanie

DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM A DOBROVOLNICÍM,
KTEŘÍ S NÁMI V ROCE 2015 SPOLUPRACOVALI!
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Poděkování milé dobroVolnice, milí dobroVolníci,
V uplynulém roce jste se s Velkým entuziasmem 
zapojoVali do našich aktiVit pro děti i dospělé, 

a pomáhali nám tak VytVořit smysluplný program podporující naše klienty V jejich cestě za 
Vzděláním a osobnostním rozVojem.
jsme rádi, že se na téměř Všech našich aktiVitách spolupodílíte a práci s klienty 
obohacujete. je skVělé, že tu pro klienty jste, že jim i nám Věnujete sVůj čas, energii 
a pozitiVní nastaVení. bez Vás by mnohým aktiVitám chyběl speciFický šmrnc a radost, které 
jim přinášíte, naVíc nás Vaše podněty obohacují a ženou ke zlepšoVání. stejně důležité 
jako Vaše praktická pomoc a podpora je i Váš občanský postoj a angažoVanost. udržujete 
cestičky mezikulturního dialogu a staVíte mosty od čloVěka k čloVěku. mnohdy účinněji 
než kampaně měníte pohled „škarohlídů“ na Vztahy s romy. jste Velkou motiVací pro nás 
a inspirací pro další dobroVolníky a pro ty, kteří o dobroVolnictVí přemýšlejí. zároVeň se 
připojujeme s přáním, aby čas VěnoVaný dobroVolnictVí byl pro Vás ziskem, přinášel do Vašich 
žiVotů smysluplnost, 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 studentům a studentkám z programu gendalos, kteří iniciatiVně 
a proFesionálně spolupořádali program Vánoční beneFice.
s upřímným poděkoVáním…

za sebe, Všechny kolegy a klienty iQ roma serVisu - Velký respekt a poděkoVání…

katarína klamkoVá (ředitelka)
& petra záVorkoVá (koordinátorka dobroVolníků)

& celý tým iQ roma serVisu
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„o íkVéčku jsem se dozVěděla úplnou náhodou při hledání práce. napadlo mě, že by bylo 
Fajn pomoci někomu, kdo nemá takoVé podmínky jako já, a doučoVání V iQrs mi přišlo jako 
super nápad. zkušenost s prVní klientkou nebyla úplně nejlepší, žádné doučoVací setkání 
se Vlastně ani nekonalo, ale o to Větší radost mi dělala růža, která mi byla přidělena 
následně. doučko pro mě nebylo jen splněním si nějakých poVinností, ale činnost, která 
mě těšila, kde byly Vidět Výsledky a která naVíc byla užitečná i pro toho druhého… není 
nic lepšího, než když po náročném dni V práci, kde máte dojem, že Vaši snahu nikdo neocení, 
přiběhne Vysmátá slečna a radostně oznamuje, že díky minulému doučku se jí podařilo 
opět si zlepšit známku! postupem času se z nás staly kamarádky, občas zajdeme do 
kaVárny, drbeme o chlapech a ostatních trablích. no řekněte, není to paráda?“

alžběta kozákoVá

DOBROVOLNÍCI V
AMARO RECORDS

kromě Výše VyjmenoVanýcH doBroVolníků se Téměř 50 osoB sponTánně 
zapojilo do BudoVání komuniTníHo sTudia amaro records.

seznam k naHlédnuTí:
www.amarorecords.cz

děkujeme!
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prakTikanTi, STážiSTé

Dlouhodobě stoupá zájem studentů i odborníků zapojit se do realizace našich aktivit a získat tím přehled 
a znalosti nejen o našich aktivitách, ale o konkrétních službách pro naši cílovou skupinu. 

Nejčastěji u nás absolvují praxi studenti oborů sociální práce, psychologie, sociální pedagogika a poraden-
ství, pedagogiky volného času, ale i právníci či studenti sociologie. 

V roce 2015 jsme ve spolupráci se 4 VOŠ a 2 fakultami VŠ realizovali 4 odborné workshopy pro studenty 
a 3 exkurze přímo v sídle organizace. 

Také pro odborníky a zájemce mimo studijní obory nabízíme odborné stáže ve všech našich programech 
přímé i nepřímé práce, více informací k odborným stážím a školicím aktivitám naleznete v kapitole o Aka-
demii Diversitas. 

18
praktikantů
5 stážistů

15 v Brně

1 267 hodin
odborné

praxe

100 h v Programu Pro Rodiny

770 h v Programu Pro Mladé

397 h v Programu Pro Dospělé5 stážistů z řad 
odborníků

4 studenti VOŠ

14 studentů VŠ

2 v Břeclavi

1 ve Vyškově

021



V rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsme ve formě veřejně prospěšných prací ve spolupráci s úřady práce 
Brno ‑město, Břeclav a Vyškov v roce 2015 poskytli pracovní příležitosti dlouhodobě nezaměstnaným na 

pozicích asistentů v pedagogické a sociální oblasti, administrativě a úklidu. Za 
celý rok 2015 jsme podpořili 10 nezaměstnaných. (V přehledu zaměstnanců 
je zahrnuto 8 pozic, které byly aktuální k 31. 12. 2015.)

Každý pracovník na podporovaném pracovním místě má svého osobního 
„mentora – kouče“, který s ním individuálně i skupinově pracuje na rozvoji 
kompetencí a dovedností s cílem získání stabilního zaměstnání.

Během ročního působení v organizaci prošli tito pracovníci kurzem administrativních a kancelářských 
dovedností, jazykovým a počítačovým kurzem a v neposlední řadě také kurzem komunikačních dovedností. 
Na těchto pozicích dáváme primárně příležitost našim klientům, kde pracujeme na jejich intenzivním 
rozvoji a získání nových zkušeností a dovedností, čímž se snažíme zvýšit jejich šance na trhu práce.

pracovní míSTa S podporou Úřadu práce

každý pracoVník na 
podporoVaném pracoVním 
místě má sVého osobního 
mentora – kouče.022



PRO
RODINY

10
pěstounských 

rodin

9 dětí (75 %)
nastoupilo nese-
gregovanou školu
(rok 2014/2015)

7 dětí (78%)
nastoupilo do po-
sledního ročníku 
mateřské školy

(rok 2015/2016)

4 198 setkání s klienty140 klientů a klientek

56 % předškolní výuka
24 % poradenství v péči 
a vzdělávání dětí
9 % bytová problematika
4 % zápisy a udržení na školách 
(MŠ, ZŠ)
3 % zdravotní péče
4 % Ostatní (sociální 
zabezpečení, mezilidské vztahy, 
zadluženost atd.)

Řešená témata

* do aktivit zvyšování svých rodičovských kompetencí
** dětí pravidelně chodících ve šk. roce 2014/2015 do předškolního klubu

27
dlouhodobě 
zapojených 

rodičů*

u 70 % měřitelné 
zvýšení jejich 
kompetencí

24
dětí chodí do 
předškolního 

klubu**
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program Se věnuje podpoře rodin S cílem rozvíjeT vzTahy, péči o děTi a akTivní příSTup ke vzdělávání. 
připravujeme rodiče i děTi na kvaliTní předškolní i základní vzdělání inkluzivního Typu. Spolupracujeme 
jak Se vzdělávacími inSTiTucemi, jako jSou základní a maTeřSké školy, Tak S orgány Sociálně právní 
ochrany děTí. naše klienTy podporujeme v konTakTu S TěmiTo inSTiTucemi. pracujeme na Tom, aby děTi 
zůSTávaly v rodině a inTegrovaly Se do běžných vzdělávacích inSTiTucí.

Služby programu jSou určeny rodinám S děTmi zejména romSkého původu a poSkyTujeme je jak v našich 
cenTrech, Tak Terénní formou pro rodiče, děTi i pěSTounSké rodiny.

naše brněnSké cenTrum pro rodiny S děTmi je připraveno věnovaT Se rodinám S děTmi, kTeré ješTě 
nenaSToupily základní školu. zde pracujeme převážně S děTmi ve věku 0–8 leT a S jejich rodiči jak 
v cenTru, Tak v domácnoSTech.

mimo brno poSkyTujeme naše Služby Také rodinám v břeclavi, zaSTávce, bučovicích a vyškově, kde 
poSkyTujeme Sociálně akTivizační Služby pro rodiny S děTmi ve věku od 0 do 18 leT.

ve Službách určených pro pěSTounSké rodiny a pro rodiny pod dohledem orgánu Sociálně právní 
ochrany děTí pracujeme S rodinami S děTmi ve věku 0 až 18 leT.

ORGANIZACE PROGRAMU PRO RODINY
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CENTRUM PRO RODIČE 
S DĚTMI

V oblasti péče o děti ve věku 0–3 roky poskytujeme především individuální podporu a poradenství.

Rodinám s dětmi ve věku od 3 let do nástupu na základní školu nabízíme předškolní klub a s ním spojenou podporu 
rozvoje rodičovských kompetencí.

S dětmi pracujeme nejen v předškolním klubu, ale také přímo v domácnostech rodin. Rodičům poskytujeme individu-
ální poradenství, pořádáme společná tematická setkání (například ke zdravému stravování) a organizujeme společné 
aktivity, jako jsou výlety, návštěvy divadel, karnevaly a jiné.

Aktivity centra

 ͧ Příprava dětí na vstup do mateřských a základních 
škol.

 ͧ Podpora a aktivní zapojování rodičů v péči a výcho-
vě dětí.

 ͧ Poradenství rodičům při zápisech do mateřských 
a základních škol s důrazem na kvalitu a inkluzivitu 
vzdělávání.

 ͧ Poradenství nastávajícím maminkám a matkám 
s dětmi od 0 do 3 let.

„dominik VstáVá každý den sám od sebe a chce jít do předškolky. když nemůžu jít já, musím se domluVit s ně-
kým z rodiny, aby ho odVedl, protože by jinak byl smutný. jsem za to moc ráda, protože až nastoupí do školy, 
bude zVyklý na ranní VstáVání a určitý režim.“

maminka

Předškolní klub brněnského Centra pro rodiny s dětmi

 ͧ Je určený dětem od 3 let do nástupu povinné školní 
docházky.

 ͧ Je otevřený od pondělí do čtvrtka, od 8.00 do 12.00, 
včetně školních prázdnin.

 ͧ Děti mají k dispozici vybavenou třídu, venkovní pro-
lézačky, pískoviště a bazének.

 ͧ Aktivity programu využívají prvků Montessori peda-
gogiky a dalších alternativních pedagogických pří-
stupů.

 ͧ Klademe důraz na předškolní přípravu dětí, zejména 
rozvoj jemné a hrubé motoriky, kognitivních a soci-
álních dovedností dětí.
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V roce 2015 jsme uspořádali tyto akce

 ͧ Karneval
 ͧ Návštěva MŠ Lentilky v IQ Roma servis a společné aktivity dětí
 ͧ Návštěva MŠ Lentilky s programem o hasičích
 ͧ Pravidelné návštěvy divadla
 ͧ Výlet parníkem
 ͧ Víkendový pobyt matek s dětmi v Prudké
 ͧ Společné setkání rodin s dětmi s tématem „Zdravá svačinka“
 ͧ Mikulášská besídka
 ͧ Výroba vánočního svícnu
 ͧ Vycházka vánočním městem
 ͧ Návštěva Muzea romské kultury a výstavy
 ͧ Zdobení vánočního stromku
 ͧ Návštěva knihovny

PODPORA
RODIN

V rámci koordinované spolupráce s odborníky (tzv. case management) se zaměřujeme 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, které se ocitají v krizových situacích. Často jde o rodiny, které žijí na ubytovnách nebo v jiných 
nevyhovujících podmínkách. Snažíme se zmapovat přání a potřeby rodiny a na základě toho zapojit do podpory další 
odborníky. Budujeme kolem rodiny podpůrnou síť a chceme vést odborníky k tomu, aby rodině stanovili jasné a splni-
telné cíle a rozeznávali i drobná zlepšení. Principem naší práce je zmocňování rodiny k dalšímu zlepšování péče o děti 
v kontextu možností rodin a s ohledem na její vnitřní i vnější zdroje.

V rámci koordinované spolupráce prosazujeme při řešení situace rodin nástroj případových a rodinných konferencí.
V roce 2015 jsme spolupracovali s rodinami pod dohledem OSPOD Brno ‑střed, Brno ‑sever, Brno ‑Židenice, Brno‑
‑Královo pole, Brno–Řečkovice či Brno–Žabovřesky, Bučovice, Rosice, Vyškov.
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Zpětná vazba spolupracující instituce
„Vzhledem ke skutečnosti, že kapacita pracoVníků 
ospod je značně naplněna a V objemu Vedených 
rodin je téměř nereálné aktiVizoVat Všechny po-

třebné rodiny V žádoucí míře, je pro nás spolupráce s iQrs a jejich sas Velkou pomocí.

pro rodinu je zapojení do sas (sociálně aktiVizační služby pro rodiny s dětmi) přínosné, stáVají se klienty, řeší 
se jejich potřeby a Forma spolupráce nemá direktiVní podbarVení.

pokaždé, když se nám podaří rodinu zapojit do sas, mám radost, že rodině je VěnoVána patřičná pozornost 
a péče. rodina je aktiVizoVána a tím může být naplněn cíl zajistit její řádné sociální FungoVání.“

mgr. doubraVka pichrtoVá, dis., ospod brno -střed

Případové a rodinné konference
náš tým 8 školených odborníků pokračuje V podpoře in-
stitucí a dalších organizací Formou případoVých a rodin-
ných konFerencí. nabízíme možnost organizace a Facilita-

ce případoVých a rodinných konFerencí. jedná se o nástroje, které při spráVném proVedení umožňují nastaVit 
pomoc rodině a koordinoVat jednotliVé odborníky zapojené do spolupráce. V roce 2015 jsme realizoVali 9 
případoVých konFerencí. V roce 2016 rozšiřujeme nabídku o interaktiVní případoVé konFerence, které zapoju-
jí do řešení sVé Vlastní situace děti a umožňují jim Vyjádřit sVé potřeby. (Více o možnosti Využít našich služeb 
V kapitole pro společnost akademie diVersitas.)

Příklad z praxe
paní marie sama osloVila iQ roma serVis na začátku roku 
2015. V té době žila s manželem a nejmladší dcerou na 
ubytoVně. další čtyři děti byly V ústaVní VýchoVě a jedno 

dítě po Vážném úraze V léčebně. paní marie Velmi stála o to, aby mohla mít děti zpět Ve sVé péči. s paní marií 
jsme osloVili pracoVníka ospod brno–židenice, který měl její případ na starosti. došlo k prVní společné 
schůzce, kde jsme společně s paní marií nastaVili indiViduální plán na nejbližší období, kde bylo jasně určené, co 
je cílem a kdo je odpoVědný za Výsledek. paní marie tak Viděla, kdo jí s čím může pomoci, a Věděla, že pokud se 
podaří jednotliVé kroky naplnit, budou děti nejprVe chodit domů na VíkendoVé náVštěVy a poté bude naVržen 
jejich náVrat do péče. to byla pro paní marii Velmi silná motiVace a i přes překážky, jako byla ztráta bydlení,            
se podařilo do září rodinu stabilizoVat natolik, že bylo možné zVažoVat náVrat dětí. na podzim proběhla pří-
padoVá konFerence za přítomnosti Všech dětí, kde se podrobně naplánoVal náVrat dětí do rodiny. pak již nic 
nebránilo náVratu dětí do péče matky. rodina nadále pokračuje Ve spolupráci s iQ roma serVisem.
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PRO
PĚSTOUNY

V roce 2015 jsme spolupracovali s 10 pěstounskými rodinami na základě Dohody o výkonu pěstounské péče pod 
vedením referátu Náhradní rodinné péče Magistrátu města Brna.

V oblasti povinného vzdělávání pěstounů zapojujeme pěstouny do výběru témat a vycházíme z aktuálních potřeb 
pěstounských rodin. Spolupracujeme také s organizacemi, které nabízí programy pro veřejnost zaměřené na specific-
ká témata, např. problematiku ADHD, psychická onemocnění aj.

V rámci povinného vzdělávání pěstounů jsme v našich 
prostorách realizovali školení otevírající široké spekt-
rum témat. Konkrétně jsme připravili následující kurzy:

 ͧ Základy finanční gramotnosti II. (lektorky: Mgr. Iveta 
Kapusnicová a Silvie Elsnerová)

 ͧ Diskuze na téma „Vyloučená lokalita“ spojená s pro-
mítáním dokumentárního filmu „Všetky moje děti“ 
(lektorka: Bc. Tereza NAvrátilová)

 ͧ Vzdělání, cesta k úspěchu (lektorka: Bc. Klára Ham-
plová)

 ͧ Učení hrou (lektorka: Mgr. Helena Táborská)
 ͧ Úvod do problematiky násilí z nenávisti (lektoři: 

Mgr. Markéta Nešporová a Mgr. Petr Suchánek, In 
Iustitia)

 ͧ Aktivní trávení volného času dětí (lektor: Mgr. Petr 
Pijáček)

 ͧ Vzdělání, cesta k úspěchu II. (lektorka: Bc. Klára 
Hamplová)

 ͧ Jak mluvit s dětmi o drogách a závislostech (lektor: 
Mgr. Pavel Nepustil, PhD., Narativ)

 ͧ Návštěva výstavy „Příběh Romů“ v MRK (komento-
vaná prohlídka a následná diskuze)

 ͧ Puberta a dospívání (lektorka: Mgr. Gabriela Vyky-
pělová)

U jiných organizací jsme zajistili pro pěstouny školení:

 ͧ Rodina jako systém
 ͧ Finanční gramotnost v praxi
 ͧ Jak vrátit dětem naději, že skutečně mohou ovlivnit 

svůj život.

Nejčastěji jsme s pěstouny řešili témata:

 ͧ Kontakty s rodiči v průběhu pěstounské péče
 ͧ Diagnostika dítěte s poruchami chování
 ͧ Komunikace pěstounů se školou
 ͧ Zprostředkování doučování a volnočasových aktivit
 ͧ Výchovné problémy a navržení výchovných postupů
 ͧ Zprostředkování odborné pomoci
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V roce 2015 proběhly tyto společné aktivity pěstounů a dětí:

 ͧ 16. 7. 2015 proběhla za finančního přispění fondu 
Nadace Terezy Maxové návštěva Aquaparku Kohou-
tovice v Brně.

 ͧ 13. 12. 2015 se uskutečnila v rámci vzdělávání pro 
pěstouny návštěva komentované výstavy „Příběh 
Romů“ v Muzeu romské kultury. S pěstouny se dané 
výstavy zúčastnily také děti. Společně se pěstounské 
rodiny podívaly dále na výstavu v Muzeu romské kul-

tury „Možná přijede na koze“, jejíž součástí byla vý-
tvarná dílna pro děti. Předvánoční období bylo také 
na závěr věnováno reflexi a zhodnocení uplynulé 
spolupráce v neformálním prostředí kavárny Muzea 
romské kultury.

 ͧ Děti z pěstounských rodin se dále během roku zú-
častnily společně s pěstouny několika školení zamě-
řených na témata vzdělávání a volnočasových aktivit.

„chodím ráda na školení, že se dozVím něco noVého a potkám se tam s lidmi. když si neVím s něčím rady, bez obaV 
se na Vás obrátím a Vymyslíme spolu, co dál.“

paní marie, 28 let

pěstounka
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KAMPANĚ

V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci dvou kampaní na podporu kvalitního vzdělávání romských dětí společně 
s neromskými dětmi.

Kampaň Dža andre lačhi škola/Pojďte do dobré školy

Kampaň Dža andre lačhi škola/Pojďte do dobré školy je 
zaměřená na romské rodiče. Cílem této kampaně je akti-
vizace romských rodičů v otázkách kvalitního vzdělávání 
pro jejich děti. Do této kampaně se v průběhu roku zapo-
jilo 10 romských matek.

Kampaň V jedné lavici

Kampaň V jedné lavici je zaměřená na širokou veřejnost 
a především neromské rodiče. Jejím cílem je upozornit 
na nerovné šance romských dětí v přístupu ke vzdělává-
ní a změnit postoj rodičů většinové společnosti ke spo-
lečnému vzdělávání romských a neromských dětí. Tato 
kampaň probíhá především na sociálních sítích a formou 
happeningů (například v rámci Dne dětí v Lužánkách, 
1. září před Základní školou Staňkova či na Babylonfestu). 
Rodiče mohou tuto kampaň podpořit foto peticí na face-
bookových stránkách V jedné lavici.

Obě kampaně vycházejí z našeho přesvědčení, že kvalitní nesegregované vzdělávání romských dětí a podpora jejich 
rodin je důležité pro jejich budoucí úspěch a spokojenost v životě. Obě kampaně tvoří nedílnou součást aktivit posky-
tujících širší podporu našim klientům, kteří se rozhodli pro nejlepší možné vzdělávání svých dětí. Více o kampaních 
a jejich výstupech naleznete v kapitole Pro Společnost.

připojTe se k nám faceBook.com/VjednelaVici
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V roce 2015 se v IQ Roma servis v rámci kampaně 
Dža andre lačhi škola (Pojďte do dobré školy) zfor-
movala skupina osmi romských matek, které se 
chtějí intenzivněji zabývat tématem inkluzivního 
vzdělávání. Tato skupina chce prosazovat zájmy rom-
ských rodičů v oblasti vzdělávání na lokální politické 
úrovni, zejména co se týče existence a kvality segre-
govaných (převážně romských) škol. Matky, které se 
pravidelně schází, chtějí pro své děti kvalitní vzdě-
lání v běžných nesegregovaných školách. Kampaň 
zároveň míří i na ostatní romské rodiče, které chce 
povzbudit k aktivnějšímu přístupu k otázkám vzdě-
lávání romských dětí. Skupina se schází pravidelně 
každý týden. V červnu 2015 jsme společně strávili 
pracovně ‑odpočinkový víkend v rekreačním středis-
ku Prudká, kde matky společně vytvořily tuto vizi.

I v roce 2016 skupina pokračuje ve svých aktivitách – 
pomáháme rodičům při zápisech do mateřských 
a základních škol, připravujeme se na jednání s po-
litiky či médii. Každý rodič či příznivce inkluzivního 
vzdělávání je ve skupině vítán (kontakt: Dana Kroko-
vá, 739 037 365)

Poděkování za program pro rodiny děkujeme za spolupráci:

 > maminkám zapojeným do kampaně dža andre lačhi škola

 > oddělení sociálně práVní ochrany dětí mč brno–střed, brno–židenice, brno–
králoVo pole, brno -žaboVřesky a brno -řečkoVice, dále a V neposlední řadě 
pracoVnicím oddělení spod bučoVice, rosice a VyškoV

 > kurátorce pro děti a mládež bučoVice, paní bc. jarmile ValachoVé

 > organizaci home start a mgr. et bc. lence ráčkoVé

 > Vedení i učitelům ze zš zastáVka u brna, předeVším paní mgr. FabiánkoVé

 > bc. miladě pazderoVé – ředitelce mš sochoroVa, VyškoV

 > zš na Vyhlídce a nádražní 5 Ve VyškoVě

 > pedagogům zš bučoVice 710, paní mgr. marii kotrboVé, paní mgr. lei VykoukaloVé 
a panu mgr. jaroslaVu draganoVi

 > řediteli zš bučoVice 711, panu mgr. přemyslu kašparoVi
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PRO
DOSPĚLÉ

7 719 setkání s klienty880 klientů a klientek

Řešená témata

14 % ostatní (péče o děti, 
vzdělávání, komunitní rozvoj)
2 % diskriminace
4 % rodinné, mezilidské vztahy, 
zdraví
11 % sociální zabezpečení

33 % bydlení (hledání, udržení, 
opravy)
20 % zadluženost (řešení dluhů - 
komerčních i nekomerčních)
12 % zaměstnanost (hledání 
práce, zvyšování kompetencí)

65 (34 %)
klientů si 

našlo práci

10
podnětů* 

k řešení diskri-
minace

27 klientů získalo 
bydlení na sou-
kromém trhu
(52 % mimo 

soc. vyloučenou 
lokalitu)

17 nově bydlí 
v obecních bytech

(29 % mimo 
lokalitu)

* formální podněty
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v TomTo programu Se zaměřujeme na zlepšení a STabilizaci živoTní SiTuace jednoTlivců a jejich rodin. věnujeme 
Se podpoře v oblaSTech bydlení a zaměSTnanoSTi, dále pak prevenci a zmírňování zadluženoSTi, podpoře 
komuniTy a boji proTi diSkriminaci.

naše Služby mohou využíT lidé STarší 15 leT, zejména romové a romky, kTeří Se nacházejí v nepříznivé 
Sociální SiTuaci. S jejich akTivním zapojením pak Společně hledáme informace, možná řešení a poTřebnou 
podporu ke zmírnění či vyřešení jejich SiTuace.

mezi naše cíle paTří Také co nejširší zapojení obyvaTel vyloučených lokaliT do akTivního SpolečenSkého 
živoTa. i z TohoTo důvodu Se Snažíme co nejefekTivněji SpolupracovaT S míSTními SamoSprávami a Úřady, kTeré 
mají velký vliv na každodenní živoTy našich klienTů.

Služby probíhají formou Terénní Sociální práce, komuniTní práce i poradenSTví a Spolupráce na našich 
pobočkách. S klienTy Se SeTkáváme v poradnách našich cenTer v brně, břeclavi a vyškově. Terénní formu 
Služby poSkyTujeme vedle brna Také v břeclavi, bučovicích, lanžhoTě, mikulově, Tišnově, vyškově a zaSTávce.

program pro doSpělé rozdělujeme na dvě cenTra:
 > cenTrum poradenSTví a zaměSTnanoSTi

 > cenTrum komuniTní a Terénní sociální práce

ORGANIZACE PROGRAMU PRO DOSPĚLÉ

033



CENTRUM KOMUNITNÍ
A TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Cílem terénní formy služby je aktivně vyhledávat ohro-
žené klienty, motivovat je ke změně jejich situace a po-
máhat jim hledat zdroje v sobě i v jejich nejbližším okolí.

V Centru komunitní a terénní sociální práce spolupra-
cujeme s klienty, pro něž jsou běžné poradenské služby 
obtížně dosažitelné. Chceme být co nejotevřenější pro 
všechny, kteří chtějí aktivně řešit svou situaci, a co nej-
profesionálněji jim pomoci v jejich snaze o zkvalitnění 
života.

S klienty se potkáváme zpravidla v jejich domácnostech. 
V odůvodněných případech poskytujeme doprovod při 
jednání na úřadech.

CENTRUM PORADENSTVÍ
A ZAMĚSTNANOSTI

Cílem našich poradenských služeb je nabídnout kom-
plexní podporu aktivním klientům přicházejícím za od-
bornými pracovníky do našich poboček. V zázemí vy-
bavených prostor nabízíme bezplatné sociální a právní 
poradenství. Centrum poradenství a zaměstnanosti je 
klientům k dispozici již 18 let.

Lidsky a důvěrně přistupujeme ke klientům, kteří u nás 
hledají pomoc, a snažíme se je co nejvíce podpořit na 
jejich cestě k důstojnému životu v rámci společnosti.

Bezplatné právní poradenství zajištěné právníkem jsme 
zajistili také klientům v Břeclavi a Mikulově:

 ͧ Každou první středu v měsíci na pobočce v Břeclavi
 ͧ 1x za 2 měsíce v Mikulově v prostorách městského 

úřadu, který pracovníkům IQ Roma servisu poskytl 
prostory a technické zázemí
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zaměSTnanoST

V roce 2015 bylo hledání zaměstnání druhou nejčastější zakázkou, se kterou za námi klienti přicházeli. Na 
hledání práce a zvyšování kompetencí pro uplatnění se na trhu práce pracujeme jak terénní formou, tak 
individuálním poradenstvím v poradnách. 65 klientům se podařilo zažít na trhu práce úspěch. V roce 2015 
jsme zakázku hledání zaměstnání úspěšně ukončili u 34 % našich klientů.

Při hledání zaměstnání pracujeme s klienty jak individuální formou, tak formou skupinové výuky IT 
dovedností a výuky anglického jazyka. Výuku kurzů zajišťují naši dobrovolníci. Rozvíjíme dovednosti 
a schopnosti klientů. Posilováním kompetencí klientů pracujeme na zvýšení jejich úspěšnosti při hledání 
zaměstnání.

S ohledem na úspěchy ohledně uplatnění se na trhu práce, roste zájem našich klientů o institut oddlužení. 
Více o tomto tématu v kapitole Zadluženost.

TÉMATA PRÁCE

Zvyšujeme šance na zaměstnání

nabízíme:
 > podporu při Vlastním psaní žiVotopisů,
 > nácViky teleFonické komunikace se zaměstnaVatelem,
 > přípraVy na pohoVory,
 > skupinoVé kurzy it a aj kurzy,
 > klientům i zaměstnaVatelům podporu Ve VyužíVání nástrojů aktiVní politiky zaměstnanosti (Vpp, súpm).

187 klientů
si hledalo

zaměstnání

1 klient nastoupil do zaměstnání 
u zaměstnavatele oceněného 
značkou EFZ
5 dospělých klientů docházelo 
pravidelně na kurzy AJ, jejichž 
výuku zajišťoval dobrovolník
4 studenti SŠ si našli brigádu, 1 
absolvoval stáž v naší organizaci

34 % klientům jsme 
zprostředkovali zaměstnání (65 
klientů na 67 pozicích)
Intenzivně jsme spolupracovali 
se 14 zaměstnavateli (u 6 z nich 
byla spolupráce nově navázána)
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bydlení

115 klientů hledalo bydlení na 
soukromém trhu s byty
 > 27 klientů získalo bydlení na 

soukromém trhu (52 % mimo 
soc. vyloučenou lokalitu)

17 nově bydlí v obecních bytech 
(29 % mimo lokalitu)

Důstojné a stabilní bydlení považujeme za základní podmínku kvalitního života. Naše klienty podporujeme 
ve snahách získat do nájmu jak obecní, tak soukromé byty. S částí klientů pracujeme na udržení stávajícího 
bydlení nebo na zvýšení jeho kvality ve spolupráci s majiteli a správci. Klientům poskytujeme vedle 
informací a doprovázení také právní poradenství.

V roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci s místními samosprávami ve všech lokalitách, kde poskytujeme 
naše služby. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o bydlení v obecních bytech, a to jak v klasických obecních 
bytech, tak v bytech sociálních. Klientům jsme tuto jejich potřebu pomáhali řešit skrze podávání žádostí 
o obecní byty na vícero městských částech současně. Velkým tématem v této oblasti tedy bylo také 
zpřístupnění bydlení v bytovém domě na Francouzské 42 v Brně, kde se nachází byty se sociální intervencí 
pro rodiny nebo osoby s nestabilními bytovými podmínkami a nízkými příjmy.

„paní agáta si dlouhodobě hledala práci. má nízkou kValiFikaci, a proto hledá uplatnění předeVším V úklido-
Vých proFesích. je šikoVná a obětaVá, práce je pro ni hodnota. pracoVnice ji dlouhodobě podporuje – pomohla 
s VytVořením žiVotopisu, motiVoVala klientku, aby se V hledání neVzdáVala, naučila její dceru, jak mamince pomoci 
hledat práci na internetu. když se paní agáta zúčastnila VýběroVého řízení V technických službách, kde pracuje 
její manžel, dáVala si malé šance, ale o práci moc stála a to taky na VýběroVém řízení řekla. rozhodnutí Firmy 
o tom, že ji přijme, se pro ni stalo záVazkem – paní agáta chce být V práci dobrá a chce, aby zaměstnaVatel Věděl, 
že se na ni může spolehnout.“

silVie elsneroVá,
Vedoucí týmu služeb jmk
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preVence zTráTy Bydlení

nedílnou SoučáSTí naší práce v oblaSTi bydlení je rozvoj programu prevence zTráTy bydlení.
za klíčové při řešení SiTuací Spojených S bydlením považujeme naSTavení komunikace, Spolupráce pronajímaTele, klienTa 
a podpůrné Služby pro vyjaSnění podmínek, za kTerých Si klienTi mohou bydlení udržeT. v případech, kdy je Taková dohoda 
možná, jSme připraveni poSkyTnouT našim klienTům podporu v doSažení jejich cílů.

koordinovanou Spoluprací pronajímaTele a Terénních pracovníků Se daří SnižovaT jak míru zadluženoSTi našich klienTů na 
nájemném, Tak počeT případů, kdy dojde k podání žaloby na vyklizení byTu.

TenTo model práce je realizován mimo brno Také v břeclavi, Tišnově, vyškově a zaSTávce. v roce 2016 plánujeme realizovaT 
TenTo příSTup Také v mikulově.

na základě Fungující komunikace a spolupráce 
se starostou obce se podařilo pracoVat 

s domácností na nastaVení splácení dluhu s cílem umožnit klientům úspěšně žádat o prodloužení 
nájemní smlouVy. během spolupráce se objeVily komplikace Ve Formě nepraVidelného splácení 
domluVených splátek, dále pak ubytoVání dalších osob V  bytě a  s  tím spojených stížností 
sousedů.

V průběhu roku 2015 bylo možno podávat žádosti o přidělení těchto bytů a na přelomu let 2015/2016 probíhal výběr 
nájemníků a do bytů se začaly stěhovat první rodiny.

Naši klienti se stále setkávají s řadou obtíží při získávání bydlení. Výraznou bariérou zůstává diskriminace Romů 
při hledání bydlení na soukromém trhu. Vedle toho, že učíme klienty, jak se takovému jednání účinně bránit, 
spolupracujeme také na postihování takového jednání například s veřejnou ochránkyní práv nebo s Českou obchodní 
inspekcí (více v kapitole Diskriminace).

Příklad z praxe
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sociální ByT

v roce 2015 Se do modelového Sociálního byTu naSTěhovala již 8. rodina v byTové nouzi. zabydlení proběhlo ÚSpěšně. 
zkušenoSTi S 8 leTým provozováním Sociálního byTu a zejména S poSkyTováním Sociální podpory bude nyní organizace zÚročovaT 
v programu rapid re ‑houSing ve měSTě brně, při podpoře zabydlení 50 rodin S děTmi v byTové nouzi. i z TohoTo důvodu jSme 
Se rozhodli ukončiT provoz modelového Sociálního byTu a dále Se SouSTřediT výhradně na poSkyTování co nejefekTivnější 
podpory domácnoSTem v byTovém fondu měSTa brna a prevenci zTráTy bydlení. nájemní Smlouva k byTu bude přecházeT na 
rodinu, kTerá byT v SoučaSnoSTi obývá, a budou Tak podpořeny její celkové, dlouhodobé STabilní podmínky.

díky Včasné komunikaci se s domácností podařilo Vyjednat nápraVu situace. pracoVník Vedle 
práce s domácností poskytl také podporu příbuzným V hledání noVého bydlení, a tak se rodině 
podařilo Velmi rychle Vyřešit situaci, kdy byt obýValo nadměrné množstVí osob. rodina 
dostala šanci V  podobě VystaVení nájemní smlouVy na dobu určitou. jeden z  klientů začal 
i díky interVenci pracoVníka pracoVat na místě zřízeném obcí, což umožnilo klientům rychleji 
splácet dluh.

miloslaV kaVka,
zástupce ředitelky pro klientské programy

Rapid re -housing
V  prVním pololetí roku 2016 začneme Ve spolupráci 
s  městem brnem a ostraVskou uniVerzitou realizoVat 
projekt rychlého zabydlení rodin s dětmi – rapid re-
-housing, zaměřený na testoVání modelu rychlého zabydlení u 50 rodin V bytoVé nouzi. jedná se o prVní český 
projekt založený na modelu „bydlení předeVším“ (housing First), u nějž bude iQ roma serVis hlaVním posky-
toVatelem podpory zabydleným domácnostem. součástí pilotního testoVání modelu je roVněž randomizoVaná 
kontrolní studie dopadů interVence, kterou bude realizoVat ostraVská uniVerzita.
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zadluženoST

V oblasti řešení zadluženosti našich klientů bylo opět stěžejním tématem oddlužení. V roce 2015 jsme 
problematiku oddlužení řešili celkem s 66 našimi klienty. Mezi tyto klienty patří vyjma nových zájemců 
o oddlužení i klienti, kteří již v oddlužení jsou, a objevila se potřeba řešit nově vzniklý problém v průběhu 
schváleného insolvenční řízení.

Od roku 2012 máme 44 klientů, kterým jsme pomáhali zpracovávat návrh na povolení oddlužení, 
v insolvenčním řízení. Proces oddlužení je dlouhodobý a trvá 5 let. V roce 2015 první klient své oddlužení 
úspěšně splnil a 23. 12. 2015 byl osvobozen od zbytku svých dluhů. Dalších 7 klientů již překročilo minimální 
zákonem stanovenou hranici uspokojení věřitelů, přičemž jejich oddlužení nadále probíhá. Ostatní klienti 
čekají na schválení oddlužení nebo jejich oddlužení začíná.

Těm, kteří nesplňují zákonem stanovené podmínky pro schválení oddlužení, pomáháme efektivně řešit 
jejich dluhy, stabilizovat jejich situaci a předcházet dalšímu zadlužování. Dopady naší práce vidíme i v tom, 
že naši klienti si začínají hlídat spotřeby energií a vody.

Naši právníci také sledují připravované změny v legislativě. V roce 2015 byla stěžejním tématem v oblasti 
zadluženosti novela insolvenčního zákona, která by měla výrazně regulovat subjekty poskytující služby 
v oddlužení. Komerční oddlužovací společnosti by tak nemohly poskytovat své služby a neziskové 
organizace zabývající se oddlužením by musely získat akreditaci ministerstva spravedlnosti. Na případnou 
akreditaci se budeme připravovat v letošním roce.

například někTeří klienTi v břeclavSké lokaliTě na zahradách Si po několika leTech a naší moTivací kvůli 
vySokým nedoplaTkům nechali namonTovaT vlaSTní vodoměry, aby měli přehled o Své SpoTřebě.

klientka se společně se sVým manželem pokoušela 
o oddlužení s pomocí soukromé osoby poskytující 

komerční služby V této oblasti. jejich řízení Však bylo zastaVeno, a dluhy tak manželům kVůli 
penále rostly dál. klientka do poradny přišla s otázkou, zda se jejich dluhy Vůbec dají řešit.
zjistili jsme, že půVodní náVrh na oddlužení nedopadl dobře předeVším z  důVodu opomenutí 
a  neproFesionality půVodního zpracoVání, za které manželé naneštěstí zaplatili několik tisíc 
korun.

Příklad z praxe
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po konzultacích s naší práVničkou se manželé rozhodli oddlužení znoVu zkusit. přestože přípraVa 
náVrhu trVala bezmála čtyři měsíce, soud oddlužení manželům poVolil. na jednání u soudu bylo 
oddlužení manželům schVáleno Formou plnění splátkoVého kalendáře a V současné době čekají 
na písemné VyhotoVení rozhodnutí.

manžele nyní čeká dalších pět let, kdy budou sVé dluhy splácet V oddlužení. toto období pro 
klienty nebude jednoduché, ale Věříme, že je Vpřed Vede Vidina toho, že po pěti letech řádného 
splácení budou osVobozeni od zbytku sVých dluhů, pocítí konečně úleVu a  budou moci začít 
s čistým štítem – bez dluhů.

Veronika naVrátiloVá,
práVnička

diskriminace

formálních 
podnětů k řešení 
diskriminace 
našich klientů10

podnětů

283 nových členů 
FB skupiny ARA 
DISKRIMINACIJA!283

členů

12 aktivních 
Romů 
zapojujících se 
do platformy 
pro řešení 
diskriminace 
(testingy, 
konference atd.)

12
aktivních

členů

Snažili jsme se napomoct řešení problému aktivizací a zmocňováním lidí 
z komunity a jejich síťováním. Proto jsme vytvořili facebookovou skupinu 
Ara Diskriminacija!, která sdružuje lidi, pro které jsou diskriminační praktiky 
a rasismus v České společnosti velkým problémem a kteří proti němu chtějí 
bojovat a šířit antirasistickou a antidiskriminační osvětu.

i V roce 2015 jsme 
pokračoVali V aktiVním boji 
proti diskriminaci.
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Dále jsme zorganizovali regionální setkání Romů z jižní Moravy na téma diskriminace. Společně jsme diskutovali 
o současných problémech Romů, sdíleli své zkušenosti a zážitky z diskriminačního jednání. Klienti sepisovali prohlášení, 
ve kterém pojmenovali své zkušenosti s diskriminací, a vyzvali i ostatní Romy k aktivnímu boji proti diskriminaci. Na 
setkání byla přítomna i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a člen Rady vlády pro lidská práva, kteří vyjádřili 
podporu Romům v jejich boji za rovné zacházení.

O diskriminaci jsme také diskutovali s klienty na besedách ve Vyškově a Břeclavi.

Co se povedlo v boji proti diskriminaci

na základě podnětu našich klientů, že realitní kancelář diskriminuje romy, jsme Vykonali situační testing 
této kanceláře. Podezření se PotVrdilo, Při telefonátu se realitní makléř zePtal: „mám takoVou osobní 
otázku, jste romoVé?“ Poté co slyšel kladnou odPoVěď, zájemci o byt sdělil, že majitel byt romům nePronajme. 
tento rozhoVor byl nahrán a na jeho základě udělila česká obchodní insPekce této kanceláři Pokutu Ve Výši 
20.000 kč. Podobné Podezření se PotVrdilo i Vůči další realitní kanceláři, V této Věci Však česká obchodní 
insPekce doPosud nerozhodla.

roVněž se uskutečnilo prVní jednání V  případu zubařky, která odmítla zaregistroVat a  ošetřit klienta                    
iQ roma serVisu. „tak jí říkám: ‚jste doktorka, nebo nejste doktorka?‘ řekla, že je doktorka, ale že nebere 
dosPělé, že bere jen děcka. a já říkám: ‚Prosím Vás, kde jsou ty děcka? tady Vidím jenom samé dosPělé lidi…‘ 
a V čekárně fakt nebylo ani jedno děcko!“ PodiVoVal se VysVětlení lékařky Pan P.
Pan P. začal situaci aktiVně řešit s PracoVníkem iQ roma serVisu. domluVili se na situačním testingu. 
(Pozn.: jedná se o metodu PoužíVanou za Účelem zjišťoVání a ProkazoVání diskriminačního jednání.) k zubařce 
se na ošetření telefonicky objednala i manželka Pana P. na domluVenou schůzku se dostaVila dle Plánu. 
situace se Však oPakoVala. když se usadila do zubařského křesla, lékařka ji sdělila, že má Plno a nemůže ji 
zaregistroVat.

zanedlouho Poté se o registraci Pokusil i neromský zaměstnanec iQrs. tentokrát Proběhlo Všechno zcela 
bez Problémů i na místě. PotVrdilo se, že lékařka se doPouští neroVnoPráVného jednání.
nakonec tento PříPad skončil soudně schVáleným smírem, Přičemž klienti iQ roma serVis, které zubařka 
odmítla ošetřit a zaregistroVat z důVodu toho, že jsou romoVé, dostali odškodné Ve Výši 30.000 kč.

dále jsme reagoVali na podněty našich klientů, kteří si stěžoVali na to, že je nechtějí Vpouštět do klubů 
a na diskotéky V centru brna. Proto jsme sPolečně Vykonali s lidmi ze skuPiny ara diskriminacija! situační 
testing těchto klubů, Při kterém se PotVrdilo Podezření. testing byl následně zoPakoVán s insPektory české 
obchodní insPekce, romoVé oPětoVně nebyli VPuštěni a následně česká obchodní insPekce zahájila Proti 
dotčeným klubům sPráVní řízení.

TyTo příklady dokazují, že dlouhodobé ÚSilí při řešení diSkriminace nakonec přináší Své výSledky 
a ÚSpěchy. iQ roma ServiS proTo bude v boji proTi diSkriminaci pokračovaT, bude akTivizovaT, moTivovaT 
a zmocňovaT klienTy, aby nemlčeli a bojovali proTi diSkriminaci i v roce 2016.
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komuniTní práce

Podpora komunitních aktivit a motivace k nim je pro nás v každé lokalitě, kde působíme, jednou z klíčo-
vých složek naší práce a zájmu. V roce 2015 jsme se podíleli na celé řadě komunitních aktivit ‑ zásadní 
pro nás bylo a je zapojení obyvatel komunity ‑ snažíme se, aby naše role byla spíše podpůrná a rozvíjejí-
cí:

 > Podporujeme aktivní klienty a spolupracující obyvatele obcí a měst, kde působíme, jejich nápady 
pro změny ve svých lokalitách.

 > Pomáháme zlepšovat podmínky v jejich okolí.
 > Pomáháme najít partnery a zdroje pro společné řešení situace v jejich obcích.
 > Aktivizujeme Romy a Romky, podporujeme jejich hrdost a chuť a snahu věci zlepšovat a měnit.
 > Podporujeme dobrovolnictví klientů (Mezinárodní den Romů, komunitní, společenské a sportovní 

akce, vedení kroužků pro děti, apod.).

Komunitní aktivity v roce 2015
V roce 2015 jsme se sPolečně zaPojili do akce ukliďme 
česko - a to V brně, VyškoVě, břeclaVi a lanžhotě. Ve 
Všech lokalitách jsme sPoluPracoVali s dalšími místními 
sPolky a aktiVními občany. V brně to bylo hnutí duha, V břeclaVi ddm duhoVka, V lanžhotě organizace 
riVerjumP.eu a místní skautské oddíly, Ve VyškoVě firma loras, s. r. o. Po Úklidu jsme sPolečně s klienty 
zorganizoVali odPoledne Pro děti. V této iniciatiVě Plánujeme PokračoVat i V následujících letech.

brno

V brně, V domě na ulici bratislaVská č. 62, ProjeVili nájemníci zájem o zPříjemnění jejich dVora. na základě 
Vybraných náVrhů Pak PracoVník sPolečně s obyVateli domu během dVou setkání VytVořil dVě Velké laVice, 
stůl, PískoViště a několik skulPtur z Pneumatik, které byly umístěny na dVůr. rodiny Prostor V záPětí Využily 
na sPolečné setkání sPojené s griloVáním a Promítáním filmu. V tomto domě by chtěli V Podobných akcích 
PokračoVat i V Příštím roce.

„V roce 2015 Ve spolupráci s  iQ roma serVisem jsme zrealizoVali dVě dobroVolné komunitní akce, díky 
kterým se uklidil dVůr našeho domu V bratislaVské 62 a Vyrobil se nábytek z palet a pneumatik, které 
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pomohl zajistit iQ roma serVis i tamní obyVatelé domu. na komunitních akcích se podílelo několik rodin, 
které dům obýVají. pomáhaly i děti, natíraly stoly, laVice, pneumatiky. Vše se neslo Ve stylu „mimoni“, aby 
se nábytek co nejVíce líbil dětem. Vzniklo i menší pískoViště. rodiny si donesly na dVůr spoustu her, které 
dnes děti mohou na dVoře užíVat. dále děti mají k dispozici golFoVé hole, míčky, balony, dětský kulečník, 
pingpongoVý stůl. Vše si obstarali samotní rodiče bydlící V tomto domě. díky možnosti pobytu na dVorku 
V teplých obdobích sílí komunitní žiVot a rodiny se chtějí podílet na plánoVaných iniciatiVách.“

ema štěpařoVá,
obyVatelka domu

V srPnu se Podařilo zorganizoVat a uskutečnit PrVní setkání romských žen, kterého se Účastnilo deset žen 
a Patnáct dětí. jednou z aktiVit, která Vzbudila zájem, byla možnost PraVidelného sPolečného cVičení. cVičení 
se konalo V Prostorách iQ roma serVisu. jedna z žen se Poté rozhodla založit taneční kroužek, kde trénují 
V rámci VolnočasoVých aktiVit s dětmi.

břeclaV

V břeclaVi se odehrálo hned několik dalších zásadních akcí. jednou z nich byla hra s tématem finanční 
gramotnosti komu se nelení, tomu se zelení, organizoVaná romskými dobroVolníky. děti touto akcí ukončily 
letní Prázdniny a PřiPraVeně a s chutí VstouPily do noVého školního roku.

důležitou byla i komunitní akce Všichni jsme lidé, hledejme cestu jeden ke druhému, usPořádaná u Příležitosti 
eVroPského dne sousedů. akci Požehnal Pastor aPoštolské církVe rudolf Vrba sPolečně s Vedoucí Pobočky 
helenou danieloVou a Pak začal tříhodinoVý Program, který se nesl V duchu sblížení, naVození atmosféry 
družnosti se sousedy a zlePšoVání Vztahů. jedním z Partnerů této akce byl royal rangers, který mimo jiné 
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Poskytl Pro konání akce zázemí. nechyběly soutěže, malá VýstaVa o historii romů na moraVě, která Pak 
Plynule Přešla V besedu o Potřebách a Přáních lidí z komunity. Příjemně stráVený čas i Program šitý na 
míru si dosPělí i děti užíVali s Perníčky od Penamu, které nám na akci sPolečnost Poskytla, za což jim Patří 
PoděkoVání.

ke konci roku jsme V břeclaVi Vysadili strom jako symbol dobrých sousedských Vztahů. na Výsadbě stromu se 
Podílela místní komunita, zástuPci města břeclaV, aPoštolské církVe a místní asistent PreVence kriminality. 
také Proběhla Vernisáž fotografií tomáše škody nežít Ve stínu.

PraVidelně Pomáháme organizoVat komunitní setkání V duchu ÚklidoVých brigád na Valtické. Probíhají 
každé tři měsíce a Účastní se jich místní komunita, brigády jsou realizoVané Pro PodPoru a zlePšení Vztahů 
V lokalitě. Pomůcky na Úklid Veřejného ProstranstVí nám Poskytlo město břeclaV.

VyškoV

uskutečnili jsme několik diskuzí s nájemníky domu na albrechtoVě ulici - nakonec se rozhodlo, že důležitý 
je Úklid kolem domu, do něhož se zaPojili někteří obyVatelé a Všechny V domě bydlící děti. skVělá akce, Při 
které jsme uklidili jehličí z boroVic naPadané za domem, PokračoVala zabetonoVáním několika děr kolem 
domu a PraVidelnými Úklidy Prostor za domem. místní hodnotí ÚsPěšně jak Úklid, tak sPolečné oPékání 
šPekáčků za domem a hry, které jsme s rodiči zorganizoVali Pro děti.

rugby klub Ve VyškoVě je skVělou ukázkou inkluze - děti a trenéři jsou zde V Přirozené Partě, kterou rádi 
PodPorujeme. naVázali jsme kontakt s místním klubem rugby, PodPorujeme komunikaci mezi Vedením kurzu 
a maminkami dětí, které klub naVštěVují.

ke konci roku došlo Ve VyškoVě k několika Vynikajícím akcím, které si šikoVní lidé z komunity - Pan janeček 
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s Partnerkou, Paní dagmar demeteroVu, zorganizoVali buď s naší drobnou Pomocí, nebo ÚPlně sami. k těm 
nejÚsPěšnějším Patřila bezesPoru halloween Párty, kde Pro děti i jejich rodiče byl zorganizoVán bohatý 
Program Včetně hororoVých diVadelních a hudebních PředstaVení. dále zorganizoVali i mikulášskou besídku 
a místní romský Ples. Podobné aktiVity mají V Plánu i V roce 2016 a my se jich rádi zÚčastníme.

zastáVka (u brna)

V zastáVce (u brna) si maminky zorganizoValy den Pro děti - s naší minimální PodPorou PřiPraVily Pro děti 
zábaVné odPoledne s občerstVením. jedna z maminek, michaela, říká: „byla to suPer akce, děti si to užily 
a bylo by fajn zoPakoVat to.“

také V roce 2016 chceme komunitní aktiVity dále PodPoroVat. chceme ProhluboVat aktiVní zaPojení romů 
a romek na sVéPomocných Projektech a V dlouhodobé sPoluPráci místních komunit.
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Poděkování
za Program Pro dosPělé děkujeme za sPoluPráci:

 > rndr. petru pospíšiloVi – starostoVi obce 
zastáVka

 > bc. VítězslaVě VaVerkoVé – Vedoucí sociálního odboru města rosice

 > mgr. michalu kudláčkoVi - Vedoucímu odboru sociálních Věcí města tišnoV

 > kateřině smetanoVé – odbor spráVy majetku a komunálních služeb města tišnoV

 > ing. joseFu táborskému - Vedoucímu odboru místního hospodářstVí, VyškoV

 > eVě proškoVé - sociální pracoVnici města VyškoV

 > karen FialoVé - Vedoucí oddělení hmotné nouze VyškoV

 > phdr. jiřímu horákoVi, ph.d. - místostarostoVi města bučoVice

 > mgr. bc. jitce lábroVé, dis. - kurátorce města bučoVice

 > mgr. iVě zouharoVé - Vedoucí odboru sociálně práVní ochrany dětí VyškoV

 > rugby clubu VyškoV

 > heleně krištoFoVé - reFerentce sociálního začleňoVání odboru sociální péče mmb
 > haně rangloVé – spráVa nemoVitostí městské části brno -střed

 > mgr. daVidu oplatkoVi – zastupiteli městské části brno -střed

 > judr. jitce tesařoVá – předsedkyni spráVní rady sociální nadační Fond města brna 
a jihomoraVského kraje

 > bc. ottu endlicheroVi, dis. – Vedoucí projektu Francouzské 42, centrum sociálních 
služeb

 > kanceláři Veřejné ochránkyně práV

 > mč noVý lískoVec – brno

 > royal rangers břeclaV

 > apoštolské církVi břeclaV

 > klubíku břeclaV, z.s.
 > pracoVníkům sociálního odboru městského úřadu V mikuloVě

 > městu břeclaV za podporu při komunitních aktiVitách
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PRO
MLADÉ

13 000 setkání s klienty511 klientů a klientek

Řešená témata

57 % kroužky, klubové aktivity, 
řízené aktivity na pláccích
21 % přímé vzdělávání (doučování, 
další výuka)
9 % poradenství při nástupu 
a udržení ve vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ)

2 % komunitní práce
2 % poradenství pro volbu povolání, 
hledání zaměstnání
2 % ostatní (zdraví, mezilidské 
vztahy, patologické jevy)
7 % osobnostní výchova a rozvojové 
aktivity)

39 dlouhodobě aktivních středoškoláků ve 
šk. roce 2014/2015
 > z toho 24 v rámci programu Gendalos

 > 80 % klientů programu Gendalos 
úspěšně ukončilo 1. ročník 
a nastoupilo do druhého ročníku SŠ 
(8 osob)

 > 98 % klientů programu Gendalos 
ukončilo stávající ročník SŠ 
a v září 2015 nastoupilo do dalšího 
(7 osob)

6 úspěšných maturantů, 3 vyučení
1 absolventka vysoké školy
26 klientů podpořených ze stipendijního 
fondu Gendalos, 47 čerpaných podpor

345 dětí zapojených ve 
volnočasových kroužcích 
a nízkoprahových aktivitách

7 mentorů pro středoškolské 
studenty
15 dlouhodobě spolupracujících 
dobrovolníků na doučování pro 
studenty programu Gendalos
21 dlouhodobých dobrovolníků 
pro doučování a volnočasové 
aktivity v celém JMK

84 dětí pravidelně zapojených v doučování
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program Se zaměřuje na vzdělávací a kariérní ÚSpěchy, oSobnoSTní rozvoj a podporu poTenciálu mladé 
romSké generace. nejvěTší pozornoST věnujeme kvaliTnímu vzdělání S cílem podpořiT mladé romy ve STudiu 
na všech STupních vzdělávacího SySTému. zároveň TuTo nabídku doplňujeme Také o rozvojové akTiviTy 
neformálního vzdělávání a řadu volnočaSových činnoSTí. v rámci zajišTění co nejkomplexnější podpory Se 
Snažíme zapojovaT do Spolupráce Také rodiče a školy klienTů. Služby mohou využíT Sociálně znevýhodněné 
děTi a mládež, především romové ve věku 6 až 26 leT v brně, břeclavi, vyškově, bučovicích a zaSTávce 
(u brna).

program pro mladé rozdělujeme na dvě cenTra:
 > cenTrum vzdělávání a profeSních ambicí

 > cenTrum prevence a rozvoje oSobnoSTi

ORGANIZACE PROGRAMU PRO MLADÉ
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CENTRUM PREVENCE
A ROZVOJE OSOBNOSTI

Nabízíme především kreativní a rozvojový formát volnočasových a preventivních aktivit, dále také vzdělávací akti-
vity v rámci doučovacích skupin.

osoBnosTní rozVoj a preVence

 > dívčí kroužek (pravidelné SeTkávání nejen k péči o vzhled, ale i k péči o vzTahy)
 > finanční gramoTnoST (prázdninová Simulační hra „komu Se nelení, Tomu Se zelení“, deSková hra „love“)
 > zdraví (první pomoc, SexualiTa)
 > prevence, agreSe, záškolácTví (workShopy, beSedy, TemaTické hry)
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VzděláVací akTiViTy a poradensTVí

 > pravidelné doučovací Skupinky pro žáky základních škol pondělí až čTvrTek 14.00–16.30
 > podpora při přeSTupech a řešení školních záležiToSTí

 > podpora při volbě STřední školy

 > brigády a hledání zaměSTnání

praVidelné VolnoČasoVé a mimořádné akTiViTy

 > hudebna (vedení mladých kapel i SamoSTaTných zpěváků či hráčů na hudební náSTroj)
 > Taneční a výTvarné dílny

 > mulTimediální kroužek a foTokroužek

 > karaTe, bruSlení a foTbalový kroužek

 > výleTy, výSTavy, feSTivaly a SouTěže (zoo, muzeum romSké kulTury, amari kereka, weSTernové měSTečko, vida, brněnSká 
přehrada, velvySlanecTví uSa)

 > sporTovní akce (Turnaje ve FoTbalu a ping pongu)
 > Tábory a víkendové akce

komuniTní akTiViTy

 > spolupráce na budování nahrávacího sTudia amaro records

 > zapojení klienTů do rozvoje okolí SviTavSkého nábřeží a do Úklidových akcí ve vyškově a břeclavi
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plácky ‑ SviTavSké nábřeží, brno

V období březen až říjen probíhají aktivity Centra prevence a rozvoje osobnosti také na tzv. „pláccích“, což 
je hřiště na Svitavském nábřeží, které skýtá řadu možností využití prostoru. Jednak zde máme jedinečnou 
příležitost kontaktovat nové klienty v jejich přirozeném prostředí, jednak zde můžeme realizovat různé 
sportovní aktivity. Součástí hřiště je také zázemí organizace, kde můžeme lépe reagovat na individuální 
potřeby klientů.

Od roku 2015 jsme si pronajali dvě přilehlé parcely, čímž se otevřela také možnost rozšiřovat pedagogickou 
práci a vytvářet aktivity pro intenzivnější práci s komunitou. Plánujeme zkrášlení prostor včetně doplnění 
o různé svépomocně vytvořené hrací prvky, lavičky a další nápady ze strany místních obyvatel. 051

pobočka břeclav a další obce jihomoravSkého kraje

Činnost klubu Přístav v Břeclavi je rovněž orientována na podporu vzdělávání klientů (doučování, pomoc 
s vypracováním úkolů, podpora při volbě střední školy a volbě povolání). Zároveň i zde mají klienti možnost 
bohatého volnočasového vyžití ve formě kroužků, besed, účastí v soutěžích a na festivalech. V minulém 
roce vyhráli naši klienti soutěž o PF (novoročenku) pro Amnesty International a soutěž Romano suno.
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praVidelně pořádáme besídky a setkání V brně a břeclaVi – 
Valentýnská, mikulášská, den dětí, mulačák (začátek 
a konec prázdnin).

dále V brně:
 > „VýpraVa do sVěta Fantazie“ – 22. 5. – Výlet do přírody V okolí brna V rámci posiloVání čtenářských 

doVedností.
 > latino party – 30. 7. – komunitní akce s tanečními workshopy.
 > pohlednice pro oběti z Vrbnice – 13. 8. – maloVání pohlednic Ve spolupráci s amnesty 

international.
 > tábor 24.–28. 8. – pobytoVá akce se zaměřením na osobnostní rozVoj – sebeprezentaci a práci 

s médii.
 > prázdninoVý pobyt V prudké 29.–30. 10. – Vyhodnocení prázdninoVé hry „komu se nelení, tomu se 

zelení“.

V břeclaVi:
 > Vystoupení a workshop cink cink cirk - praha, 17. 8.  - workshop zaměřený na žongloVání 

a mikromagii.
 > halloween párty - 11. 11. 
 > 6. narozeniny klubu přístaV - 18. 11.  - odpoledne plné oslaV, her, tance.

Cirkusová skupina „Cigi Cigi Cirkus“ slaví úspěchy, v roce 2015 vystupovala na Mezinárodním dni Romů (8. 4.), 
cirkusovém festivalu Fresh Manéž (13. 6.), Romském stanu v Praze (18. 9.) či Romském bašavelu (5. 12.). Novinkou je 
pak kroužek angličtiny.

V Bučovicích vévodila přes léto hra „Komu se nelení, tomu se zelení“ a zdejší základní škola se zařadila k těm místům, 
kde realizujeme multikulturní lekce. Velkou pozornost si získaly také lekce francouzštiny poskytované dobrovolnicí ve 
Vyškově.

V ostatních obcích Jihomoravského kraje (Vyškov, Bučovice, 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 2015
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
A PROFESNÍCH AMBICÍ

Centrum vzdělávání a profesních ambicí realizuje služby zaměřené na vzdělávání a podporu profesní dráhy mladých 
Romů, převážně pomocí vzdělávacího programu Gendalos. Podporujeme:

 > individuální spolupráci studenta s pracovníkem IQ 
Roma servisu,

 > zapojování rodičů a pedagogů do spolupráce,
 > spolupráci s individuálními mentory v oblasti 

doučování a osobnostního rozvoje,
 > skupinové doučování (anglický jazyk, německý 

jazyk, příprava na přijímací řízení na SŠ, VŠ, příprava 
na maturitu),

 > vzdělávací kurzy (kurz matematiky, klub anglické 
konverzace, počítačový kurz ECDL),

 > rozvojové kurzy pro studenty vzdělávacího programu 
Gendalos (kurz prezentačních a komunikačních 
dovedností, kurzy finanční gramotnosti – PRACHY I. 
a II.),

 > realizaci lekcí 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, zaplacení 
jazykového či vzdělávacího kurzu, úhrada školného 
nebo ubytování na internátu apod.).

V Brně a Břeclavi docházejí klienti nejčastěji do centra organizace. V dalších obcích Jihomoravského kraje navštěvu-
jeme klienty především v jejich domácnostech. Ve spolupráci s rodinou se je snažíme vést k samostatnosti a zodpo-
vědnosti za svou školní přípravu. Rodičům pomáháme vytvořit podpůrné a motivující prostředí. Při práci s rodinou 
kontaktujeme rodiče dětí na další potřebné služby organizace, především v Programu Pro Dospělé.
 
V roce 2015 se nám podařilo více propojit studenty z obcí Jihomoravského kraje, studenti začali pravidelně navštěvo-
vat vzdělávací akce a mohou se setkávat s přáteli z jiných obcí.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
GENDALOS

Vzdělávací program Gendalos podporuje romské žáky 8. a 9. tříd a studenty středních, vyšších odborných a vysokých 
škol. Spolupráce se primárně zaměřuje na podporu studijních úspěchů mladé romské generace s přesahem na mož-
nosti kvalitního uplatnění na trhu práce. Základem programu je úzká spolupráce mezi studentem a pracovníkem IQ 
Roma servisu. Do spolupráce zapojujeme také rodiče a pedagogy ze školy, kterou student navštěvuje, a v případě 
zájmu studenta také individuálního dobrovolníka v rámci mentorského programu. Student se může společně s men-
torem doučovat, trávit volný čas nebo rozvíjet své dovednosti a zájmy.

Program Gendalos v roce 2015 již naplno fungoval nejen v Brně, ale také v Břeclavi a dalších obcích Jihomoravského 
kraje (Bučovice, Vyškov a Zastávka (u Brna)). Celkově se do vzdělávacího programu Gendalos zapojilo 41 studentů (24 
z nich aktivně spolupracovalo až do konce šk. roku 2014/2015). Dalších 15 studentů středních škol spolupracovalo 
s pedagogy IQ Roma servisu na svých vzdělávacích cílech, s vidinou možného budoucího zapojení do vzdělávacího 
programu Gendalos.
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3 fáze programu:

Vzdělávací program Gendalos je 
rozdělen na 3 fáze, které nesou pro 
studenty různé možnosti spolupráce 
a podpory. Do 1. fáze neboli „Gen-
dalos na zkoušku“ vstupuje student 
v začátcích spolupráce. Pracovník 
IQRS společně se studentem najde 
společný cíl související se vzděláním 
(např. zlepšení známky z matemati-
ky, zvládnutí závěrečných zkoušek na 
škole, připravit se na přijímací řízení 
na střední školu apod.), na jehož na-
plnění poté pracují. Do spolupráce 
se již může zapojit rodič, případně 
škola studenta. Často je však v 1. fázi 
spolupráce výhradně mezi studen-
tem a pracovníkem a trvá přibližně 

1–3 měsíce.

Pokud má student zájem o spoluprá-
ci a chuť se i nadále rozvíjet, může 
přejít do 2. fáze, neboli se z něj stane 
„kandidát Gendalos“. Student může 
využít rozšířenější nabídku služeb, 
jako je dlouhodobé intenzivní do-
učování a speciální kurzy, pravidelné 
setkávání a akce, které pořádáme. 
Studentům pomůžeme s vyřizová-
ním stipendií, hledáním praxe, brigá-

dy 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:

 > být studentem střední, vyšší 
odborné nebo vysoké školy,

 > mít 1 z chování na vysvědčení,
 > na vysvědčení nemít žádnou 5 

či N,
 > absence do 25 % za pololetí (což 

činí přibližně 120 omluvených 
hodin za pololetí),

 > žádné neomluvené hodiny.

Vstupem do „Gendalos clubu“ získávají studenti kartičku „Gendalosáka“, díky které je mu umožněno využívat různé 
formy podpory přímo v centru IQ Roma servisu. Student u nás může využívat bezplatně počítač, tisknout a kopírovat 
materiály do školy (cca 50 stran měsíčně), mohou si pronajmout učebnu nebo sál v centru na Vranovské 45. Nejvý-

znamnější 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 školní obědy,
 > příspěvek na zkoušky k získání certifikátů (např. certifikát základní počítačové gramotnosti ECDL apod.)

Gendalos na zkoušku kandidát Gendalos Gendalos club

sTipendijního Fondu gendalos
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jak Spolupracujeme Se STudenTy?

Individuální spolupráce mezi studentem a pracovníkem IQ Roma servisu

Základem spolupráce je vztah mezi pracovníkem IQRS a studentem. Právě mezi nimi dochází ke stanovo-
vání a vyjasňování cílů spolupráce. Student a pracovník společně objevují oblasti, které by bylo potřeba 
u studenta rozvíjet, a dle potřeby zapojují do spolupráce na stanoveném cíli další strany (rodiče, pedagogy 
nebo mentora).

Komplexní spolupráce mezi studentem, rodiči a školou

Zapojení rodičů a pracovníků školy do spolupráce je důležitou součástí podpory studenta v dosažení jeho 
cíle. Pracovník IQRS je odpovědný za předávání informací spolupracujícím stranám a vyjednává s nimi 
konkrétní podobu zapojení do naplňování cíle studenta. Ve školním roce 2014/2015 jsme spolupracovali 
s rodiči 27 studentů vzdělávacího programu Gendalos. Vážíme si rodičů a jejich podpory, kterou studen-
tům poskytují!

Spolupráce se školami

Škola je jedním ze zásadních partnerů pro spolupráci se studentem. Pracujeme na tom, abychom byli 
pro školy důvěryhodným partnerem, abychom mohli společně podporovat motivované romské studenty.                

spolupráce 
s rodiči u 27 

studentů

u 14 stu-
dentů jsme 
spolupraco-
vali s jejich 

školou
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Ve školním roce 2014/2015 jsme úzce spolupracovali s odpovědnými pracovníky středních škol u 14 studentů vzdě-
lávacího programu Gendalos.

Poděkování

děkujeme za Vaši angažoVanost V podpoře VzděláVacích úspěchů mladé romské generace, Vaší spolupráce se 
Velmi Vážíme! V tuhle chVíli smluVně spolupracujeme se sedmi školami:

 > střední školou brno, charbuloVa, příspěVkoVá organizace

 > soš moraVa, o. p. s.,
 > soš zdraVotnická a manažerská břeclaV, s. r. o.
 > zš a mš brno, křenoVá 21,
 > zš a mš brno, 28. října 22, p. o.
 > zš a mš brno, merhautoVa 37,
 > zš břeclaV, sloVácká.

Rozvoj mentorského programu

Základem mentoringu je budování vztahu mezi studentem a mentorem, který vzniká na základě pravidelných setká-
vání za účelem spolupráce na konkrétním cíli (např. zlepšení známky z anglického jazyka, příprava na přijímací řízení, 
aktivní trávení volného času, rozvoj komunikačních dovedností apod.). Ve školním roce 2014/2015 jsme spolupraco-
vali s 7 mentory. V minulém roce jsme také pět mentorských dvojic finančně podpořili, aby mohly společně podnik-
nout výlety či jiné aktivity, které pomohou prohloubit jejich vztah. Studenti měli možnost jet na den otevřených dveří 
na Karlovu univerzitu, navštívit operu, jít na koncert nebo do kina.

7
mentorů

„k. obohatila můj žiVot o noVé názory a postoje. naše spolupráce probíhá V rámci osobních 
setkání, ale i teleFonátů, případně na Facebooku. z reakcí k. si trouFám tVrdit, že z našeho 
kontaktu těží maximum a je Vděčná za každou podporu, společnou chVíli, či jen teleFonát, 
což je jednak Velká odměna a motiVace pro mě osobně a jen to dokazuje užitečnost celého 
programu.“

mentorka

„program gendalos mi pomohl k tomu, abych si mohla jít za sVými cíli (pracoVat s dětmi), 
pomáhá mi Ve Finanční oblasti a pomáhá mi i s mými nedostatky, např. když potřebuji doučoVání, 
je tu prostě Vždy pro mě. změnil moji motiVaci k žiVotu i k sobě. aby ze mě mohlo jednou něco 
být, abych se držela sVého cíle. posunuji se pomalu, ale jistě. a s mým přístupem a motiVací to 
určitě dotáhnu ještě dál.“

Vanessa, klientka 16 let
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Profesní poradenství pro studenty 9. ročníků základních škol

Podporujeme žáky 9. tříd ve vhodném výběru střední školy nejen individuálně, ale také pomocí lekcí profesní orienta-
ce, které realizujeme na vybraných základních školách v Brně. Proběhlo již 16 setkání a další 3 nás čekají v roce 2016.

Kurz prezentačních a komunikačních dovedností

V roce 2015 jsme poprvé uspořádali kurz prezentačních a komunikačních dovedností, který se zaměřoval na rozvoj 
jemných dovedností u studentů a zároveň podporoval mediální dovednosti a jejich praktické využití. Do kurzu se 
zapojilo celkově 13 studentů.

16
setkání

Do 
kurzu se 

zapojilo celkově 
13 studentů.

Doučování v IQ Roma servisu

Doučování je jedna z nejčastějších potřeb, se kterou nás studenti navštěvují. Jelikož máme studenty velmi různoro-
dých škol, oborů a ročníků, rozhodli jsme se v roce 2015 věnovat studentům více individuálně. Ze skupinového do-
učování jsme zachovali doučování z německého jazyka a kurz matematiky, což je dlouhodobě nejžádanější předmět. 
Celkem 21 studentů využilo v roce 2015 nabídku doučování.

21 
doučovaných 

studentů
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Pravidelná tematická setkávání Gendalos

Gendalos studenti z celého Jihomoravského kraje jsou pravidelně každé dva měsíce zváni na setkání Gendalos, které 
slouží primárně k vzájemnému seznámení a motivaci. Studenti zde sdílejí své zážitky a zkušenosti. Pro žáky základních 
škol fungují starší studenti jako vzor a příklad. Setkání jsou vždy tematicky zaměřena a reagují na aktuální situace 
a problémy studentů. V roce 2015 proběhlo 6 setkání.

Studenty se snažíme rozvíjet také jejich zapojováním do příprav a realizace aktivit IQ Roma servisu. 11 studentů se 
v minulém roce zapojilo do příprav a organizace benefičního večera na podporu vzdělávacího programu Gendalos. 
6 studentů prezentovalo program Gendalos na veletrhu středních škol, na konferenci „Společně pro úspěch Romů“ 
a plese Strany zelených. Jeden klient se stal dobrovolníkem a vedl posilovnu pro další děti. 5 klientů se zapojilo do 
vzniku kampaně Gendalos a 3 klienti zorganizovali komunitní akci v Břeclavi „přijímací řízení“.

11 studentů se v minulém roce 
zapojilo do příprav Vánoční 
benefice

3 klienti zorganizovali komunitní 
akci

3 studenti prezentovali Gendalos 
na veletrhu středních škol, 1 
student a mentor se zapojili na 
konferenci „Společně pro úspěch 
Romů“ a 2 studenti prezentovali 
program na plese Strany zelených

5 klientů se zapojilo do vzniku 
kampaně Gendalos v Břeclavi

1 klient se stal dobrovolníkem 
a vedl posilovnu

6
setkání

Mimořádné akce

28. 2. 2015 – ples Strany zelených, jehož výtěžek byl určen na přímou podporu studentů vzdělávacího programu 
Gendalos
23. 7. 2015 – workshop proti diskriminaci a násilí z nenávisti
5.–7. 8. 2015 – příměstský tábor (zámek Buchlovice a KovoZoo, Lednice, aquapark a přespání v IQRS)
8. 12. 2015 – vyhlášení cen Eduína 2015
29. 1. 2016 – výlet do Prahy na Anglo ‑americkou vysokou školu a na výstavu HateFree v Centru současného umění 
DOX

Zapojování studentů do přípravy a realizace aktivit IQ Roma servisu
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STipendijní fond při programu gendaloS

Komise stipendijního fondu Gendalos podpořila ve školním roce 2014/2015 adresnou podporu 26 stu-
dentů, kteří celkově dostali 47 individuálních podpor! Nejčastější žádosti se týkaly podpory formou před-
platného jízdného na MHD a nákupu školních pomůcek.

47 indivifuálních podpor26 podpořených studentů a studentek

„absolVuji už půl roku kurz anglického jazyka, který mi zaplatil stipendijní Fond gendalos. 
hodně mi to pomáhá, jelikož se chci dál VzděláVat V oboru zdraVotní asistent, kde bude 
součástí učiVa také angličtina. na základní škole jsme měli jenom úplné základy, angličtinu 
jsem měla až od 6. třídy. na kurz chodím každou středu V 5 hodin, Ve skupince jsme jen dVa. 
hodně mě to baVí, např. hraní her V angličtině. lektorka je Velmi příjemná a dokáže dobře 
VysVětloVat. V kurzu bych chtěla určitě pokračoVat i nadále.“

zuzana, 15 let
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Podpora programu Gendalos v roce 2015

stipendijní program gendalos Finančně podpořily společnosti ge money bank (od 1.5.2016 moneta 
money bank, a. s), nadační Fond albert, nadace Via a další projekty podpořili realizaci aktiVit pro studen-
ty (V kapitole projekty)

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!

tomáš adamík

martin drnka

zuzana durajoVá

martin Freund

iVana hamadoVá

nikola janíkoVá

michal kandel

katarína klamkoVá,

eVa klepáčkoVá

oldřich krpec

Veronika lapšanská

odřej liška

petr máčal

andrea macháčoVá

jan milota

petr olšák

šárka póloVá

štěpán ripka

molly seelby

strana zelených

jitka VenhudoVá

jan žúrka

stipendijní program gendalos podporuje studenty také poskytnutím notebooku nebo studijních pomůcek, 
které studentům pomůžou V jejich cestě za Vzděláním.

tradičně proběhla také Vánoční beneFice, a to 9. 12 za podpory nadace Via pomáhej, na které se podíleli 
sami studenti programu gendalos. Večírek začal hudební dílnou pod taktoVkou gejzy horVátha: kytary, Vá-
noční koledy i Vystoupení samotného pana gejzy. pak přišla na řadu originální dražba. dražily se přeVážně 
umělecké předměty (obraz VěnoVal například malíř paVel matyska, knížky Vendula chálankoVá, Voucher 
hana němečkoVá…). nechyběly zajímaVé Vouchery, například na lekci swingu, kurz pečení či FotograFické 
služby V brněnském ateliéru diVý tVor. později se Večer pozVolna prolnul do energického Vystoupení kapely 
čohanas.

na beneFiční akci se sešlo mnoho přízniVců a podporoVatelů iQ roma serVisu 
a programu gendalos. podařilo se Vybrat 54 228 kč.

 
Vybrané peníze budou použity na přímou podporu studentů, na nákup pomůcek, jízdného či VzděláVacích kurzů. 
Všem, kteří daroVali ceny do dražby a podíleli se na přípraVě a realizaci beneFice, srdečně děkujeme!

pro tento program se nám V roce 2015 podařilo získat 166 855 kč. 061



„Vánoční beneFice V íkVéčku je akce, které se Vždycky ráda zúčastním. tím nemyslím účinkoVání 
přímo během beneFice, ale celé uspořádání akce a to, kdo konkrétně bude moct VystupoVat, 
jaká bude Výzdoba a jak bude Vlastně celá akce probíhat. to Všechno jsme měli na starosti my, 
gendalosáci, a další pedagogičtí pracoVníci a naši klíčoVí kamarádi. Vymýšlení celé takoVé akce 
trVá pár měsíců před beneFicí, ale ta práce stojí za to. minulý rok jsem byla na pozici hostesky 
a Vítačky hostů. tyhle pozice mě baVily a osobně Víc zkušeností mi dala práce Vítače hostů, 
kde jsem mohla uplatnit sVé komunikační doVednosti. tenhle rok jsem byla organizátorkou 
hostesek. měla jsem Větší rozhled nad celou akcí. kdybych měla něco změnit V programu, 
tak bych zVýšila počet Vystupujících a Vymyslela bych nějaký jiný zábaVní program, který by 
pobaVil hosty. nejVětší zážitek pro mě byl, když na pódiu moderátoři zVolali moje jméno a já 
Vystoupila hrdě před lidmi jako student programu gendalos.“

marie, 17let

děkujeme všem za podporu, díky kTeré můžeme uSnadniT vzdělá-
vací ceSTu mladých romů!

podpořTe je i vy!
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Poděkování za program pro mladé děkujeme za spolupráci:

 > phdr. jiřině kolčaVoVé – školní psycholožce ze střední školy brno, charbuloVa,
 > mgr. daně VérostoVé - ředitelce střední odborné školy moraVa, o. p. s.,
 > ing. olze hölzloVé – zástupkyni ředitelky sš inFormatiky, poštoVnictVí a FinančnictVí 

brno,
 > rndr. janě markoVé - ředitelka střední školy potraVinářská, obchodu a služeb brno,
 > jejímu zástupci phdr. paVlu mrázkoVi,
 > mgr. aleně mrhačoVé – VýchoVné poradkyni zš a mš brno, merhautoVa 37,
 > mgr. lence nazarčukoVé – VýchoVné poradkyni ze zš 28. října 22, brno,
 > mgr. daniele šamánkoVé – VýchoVné poradkyni ze zš a mš brno, křenoVá 21,
 > bc. petře banďouchoVé – koordinátorce projektu doučoVání z muzea romské kultury,
 > martině pilátoVé – reFerentce předprodeje jízdních dokladů dopraVního podniku 

města brna,
 > mgr. janu tesaříkoVi – ředitel ddm bučoVice,
 > mgr. marii kotrboVé, mgr. lei VykoukaloVé, mgr. jaroslaVoVi draganoVi – 

pedagogoVé zš bučoVice 710,
 > mgr. přemyslu kašparoVi - řediteli zš bučoVice 711,
 > mgr. martině malé a bc. simoně něničkoVé - třídní učitelce a účetní sou kyjoV, 

příspěVkoVé organizace,
 > mgr. jitce šaieroVé - zš a mš břeclaV, kpt. nálepky 7,
 > paeddr. igoru hulejoVi - zš a mš břeclaV, kupkoVa 1,
 > mgr. yVetě polanské - zš břeclaV, komenského 2,
 > mgr. iVa jobánkoVá - zš břeclaV, sloVácká 40.
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PRO
SPOLEČNOST

Udělená Cena Roma 
Spirit a značka Spoleh-
livá veřejně prospěšná 

organizace

2 noví Ethnic Friendly 
zaměstnavatelé

(z celkového počtu 65 
držitelů certifikátu)

12 veřejných umělec-
kých vystoupení a 1 vi-
deoklip Amaro records

3 veřejné výstavy foto-
grafií „Nežít ve stínu“

1 číslo komunitního 
časopisu Romana VIP

Týden romské hrdosti
v Brně

MDR

Podpora soukromých 
dárců v hodnotě

366 975 Kč

5 odborných stáží pro 
zaměstnance dalších 

neziskových organizací

Akademie Diversitas 
proškolila 46 profe-
sionálů v 5 různých 

kurzech

9 facilitací případových 
konferencí

Aktivní účast a připo-
mínkování ve více než 
20 pracovních skupi-

nách, výzkumech

10 dlouhodobě neza-
městnaných získalo 

v IQRS pracovní příleži-
tost na podporovaných 

místech

26 realizovaných pro-
jektů

Téměř 100 dobro-
volníků věnovalo cca                  

1 400 hodin své práce
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PRO
SPOLEČNOST

akTiviTy programu pro SpolečnoST jSou nedílnou SoučáSTí Služeb organizace. podporují vizi a naplňují 
poSlání iQ roma ServiSu proSTřednicTvím koncepční práce, STraTegického vlivu, oSlovení veřejnoSTi a šíření 
know ‑how. naše akTiviTy v nepřímé práci mají celoSpolečenSký a celorepublikový dopad. řada z nich, jako 
například kampaně či výměna zkušenoSTí, Se odehrává i na mezinárodní Úrovni.

organizace programu:
 > akademie diverSiTaS – vzdělávání a STáže pro pracovníky Sociálních Služeb, inSTiTucí a odbornou 

veřejnoST, výdělečná činnoST na principech Sociálního podnikání.
 > koncepT eThnic friendly – ocenění pro zaměSTnavaTele, kTeří naplňují záSady rovného zacházení 

S eTnicky rozdílným obyvaTelSTvem, akTivní Spolupráce Se Službami zaměSTnanoSTi.
 > míSTní i mezinárodní Spolupráce, díky kTeré proSazujeme SySTémové změny, meTodický rozvoj a ovlivňujeme 

důležiTé oblaSTi živoTa našich klienTů.
 > občanSká oSvěTa pro romSkou i neromSkou komuniTu, akce pro veřejnoST.
 > kampaně cílené na veřejnoST a romy & pr akTiviTy.

ORGANIZACE PROGRAMU PRO SPOLEČNOST
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AKADEMIE
DIVERSITAS

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

V roce 2015 jsme proškolili 46 účastníků neziskových organizací nebo úřadů. Nabízeli jsme proškolení v akreditova-
ných dlouhodobě nabízených kurzech „Zatočíme s dluhy“ (rozsah 16 hodin), „Case management v práci s rodinou“ 
(rozsah 16 hodin), dále jsme realizovali nově akreditované kurzy „Jak zorganizovat případovou konferenci, aby byla 
opravdu smysluplná?“ (rozsah 8 hodin), „Profesionální organizace a facilitace případových konferencí aneb Jak to 
udělat, aby případová konference byla opravdu užitečná?“ (rozsah 16 hodin) a „Jak připravit a vést multikulturní 
lekce“ (rozsah 16 hodin).

Realizovali jsme 5 stáží pro odborníky, a to v oblastech práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení, sociálního 
bydlení nebo nastavení sociálně ‑aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Naši pracovníci připravili 2 odborné workshopy se zaměřením na terénní sociální a komunitní práci na dvou vyšších 
odborných školách a 1 multikulturní lekci na základní škole.

„kurzem jsem byl popraVdě nadšený. ať už se jedná o zázemí, které jsem Vám nepokrytě 
záViděl, nebo o přístup lektorů. pro Vás bych se nestyděl pracoVat i 20 hodin denně, a byl 
bych práVem pyšný.“

účastník kurzu

case management V práci s rodinou

„jeden z nejlepších kurzů, mockrát děkuji.“
účastnice kurzu

jak připraVit a Vést multikulturní lekce
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Dlouhodobě spolupracujeme zejména s obcemi a městskými částmi na organizaci a facilitaci případových konferencí, 
v roce 2015 jsme facilitovali 9 případových konferencí.

V roce 2016 plánujeme prohlubovat zkušenosti z organizace a facilitace případových konferencí a dále nabízet naše 
služby v této oblasti s cílem budování širší sítě odborníků sociálních odborů, škol, neziskových organizací a dalších 
subjektů, které budou tento nástroj využívat ve svojí práci.

V rámci vzdělávacích kurzů pilotně ověřujeme moduly pro pracovníky základních a středních škol na témata sociokul-
turního znevýhodnění, jinakosti, kritického myšlení a také bychom rádi otevřeli téma mediace a řešení konfliktních 
situací a další témata, které vycházejí z dlouholetých zkušeností našich lektorů při práci s klienty a z podnětů absol-
ventů našich kurzů.

Nově nabízíme také školení v tématu diskriminace a práce s obětmi diskriminace.

Aktuální nabídku sledujte na webu akademie ‑diversitas.cz

„kurz mi poskytl cenné podněty k praxi školního psychologa a jeho prostřednictVím jsem 
získala poVědomí o tomto nástroji jako možného řešení problémů žáků Ve škole.“

účastnice kurzu

jak zorganizoVat případoVou konFerenci

Seznam aktuálních vzdělávacích kurzů

názeV VzděláVacího kurzu
časoVá 
dotace

cíloVá skupina popis
platnost 

akreditace

case managemenT v práci 
s rodinou

16 hodin

Sociální pracovníci, 
pracovníci 
v sociáních 

Službách

program je zaměřen především na meTody koordinované Spolupráce 
využívané v oblaSTi péče o díTě a užší Spolupráce mezi odborníky 

Sociálně právní ochrany děTí, školSkými zařízeními, zařízeními pro děTi 
vyžadující okamžiTou pomoc a dalšími Sociálními Službami.

do 2. 6. 2018

zaTočíme S dluhy ‑ jak řešiT 
dluhy ve vyloučených romSkých 

lokaliTách

16 hodin sociální pracovníci

kurz váS naučí, jak šeTrně oTevříT Téma dluhů a jak začíT pracovaT 
Se zadluženým klienTem. po abSolvování kurzu Se budeTe orienTovaT 

v proceSu vymáhání pohledávek a v možnoSTech řešení v různých fázích 
dluhu.

do 2. 6. 2018

Terénní sociální práce ve 
vyloučených romSkých lokaliTách

24 hodin sociální pracovníci

cílem kurzu je připraviT začínající i pokročilé Terénní Sociální pracovníky 
na práci S klienTy, uchopení vlaSTní role i komunikaci S inSTiTucemi. 

dále Se v kurzu zaměříme na vymezení a průběh Terénní Sociální práce, 
plánování inTervencí v lokaliTě, meTody a Techniky práce S klienTy, 

zakázky a poSTupy jejich řešení a Specifika STandardů kvaliTy pro Terénní 
programy.

do 22. 7. 2018

jak zorganizovaT případovou 
konferenci, aby byla opravdu 

SmySluplná?
8 hodin

Sociální pracovníci, 
pracovníci 

v sociálních 
Službách v oblaSTi 
Sociální prevence, 

sociálního 
poradenSTví, 

pracovníci ospod

cílem vzdělávacího programu je SeznámiT ÚčaSTníky S meTodou 
případových konferencí jako jednoho z náSTrojů caSe managemenTu 

v oblaSTi Sociálně ‑právní ochrany děTí. program Se zaměřuje zvlášTě na 
fáze „Svolání“ a „organizace“ případové konference.

do 4. 2. 2019

profeSionální organizace 
a faciliTace případových 

konferencí aneb jak To udělaT, 
aby případová konference byla 

opravdu užiTečná?

16 hodin

Sociální pracovníci, 
pracovníci 

v sociálních 
Službách v oblaSTi 
Sociální prevence, 

sociálního 
poradenSTví, 

pracovníci oSpod, 
pracovníci 

v manažerSké, řídící 
Funkci

cílem vzdělávacího programu je SeznámiT ÚčaSTníky S meTodou 
případových konferencí coby mulTidiSciplinární Spolupráce při řešení 
případu ohroženého díTěTe. program Se zaměřuje na fáze „organizace“ 

a „faciliTace“ případové konference.

do 4. 2. 2019

jak připraviT a véST mulTikulTurní 
lekce

16 hodin

Sociální pracovníci, 
pracovníci 

v sociálních 
Službách

cíl vzdělávacího programu Se zaměřuje na Seznámení ÚčaSTníků 
S meTodou Tvorby a realizace mulTikulTurních lekcí i na vlaSTní 

Sebereflexi poSTojů, kTeré mohou ovlivňovaT přípravu a realizaci akTiviT.
do 12. 5. 2019

evaluace a moniToring 
v Sociálních Službách

16 hodin sociální pracovníci

v rámci TohoTo vzdělávacího programu zíSkají ÚčaSTníci adekváTní 
TeoreTické znaloSTi z oblaSTi moniToringu a evaluace v Sociální práci 

a Seznámí Se S prakTickými příklady naSTavování a realizace evaluačních 
proceSů v proSTředí neziSkových organizací.

do 10. 1. 2018

067



Všechny kurzy mají akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Pro bližší informace či přihlášení kontaktujte koordinátorku Akademie Diversitas:
Mgr. Eva Klepáčková

eva.klepackova@iqrs.cz
mob.: +420 774 224 511
tel.: +420 543 213 310

SPOLUPRÁCE
A KONCEPČNÍ PRÁCE

Dlouhodobě se ve své koncepční práci i praktické rovině snažíme o efektivní propojování s partnery na místní, národ-
ní i evropské úrovni. Naším cílem je vytvářet stabilní sítě pro podporu inkluzivní praxe a prosazování smysluplných 
a potřebných systémových změn.

Díky členství v četných výborech a odborných pracovních skupinách máme možnost budovat konstruktivní spolupráci 
mezi veřejnou správou, samosprávou a dalšími organizacemi a prosazovat funkční opatření pro sociální začleňování 
na všech úrovních.
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plaTforma pro sociální Bydlení

iQ roma serVis, jeden ze zakládajících členů Platformy Pro sociální bydlení, byl i V roce 2015 jedním z nejaktiVnějších členů této 
sítě zaměřené na Prosazení legislatiVy sociálního bydlení. Platforma V Průběhu roku 2015 stabilizoVala sVoji členskou základnu 
na zhruba 60 členech, z nichž PoloVinu tVoří organizace a PoloVinu indiViduální členoVé. V roce 2015 se Platforma zaměřoVala 
na PodPoru legislatiVního Procesu PříPraVy zákona o sociálním bydlení a byla Vedoucí silou odPoru Proti nesystémoVé noVelizaci 
zákona o Pomoci V hmotné nouzi, jež znamenala Významné ohrožení domácností VyužíVajících služeb ubytoVen. její strategie a cíle se 
roVněž Výrazněji ProfiloValy na téma ukončoVání bezdomoVectVí, což je nyní PoVažoVáno za základní cíl sPolku. Významným milníkem 
tohoto roku se stalo Přijetí koncePce sociálního bydlení (říjen 2015) a další záVazek Vlády Předložit zákon o sociálním bydlení 
V létě roku 2016 do legislatiVního Procesu.

aliance proTi dluHům

již od roku 2011 se také aktiVně zaPojujeme do činnosti aliance Proti dluhům (aPd). Podíleli jsme se na dalším PřiPomínkoVání 
noVého zákona o ÚVěrech Pro sPotřebitele zPřísňující Podmínky Pro PoskytoVatele sPotřebitelských ÚVěrů, který byl V Prosinci 
2015 nakonec Vládou schVálen. jako člen aPd jsme byli také PřizVáni k Účasti V PracoVní skuPině na téma zadluženost k náVrhu 
strategie boje Proti sociálnímu Vyloučení na období 2016–2020.

rada Vlády pro národnosTní menšiny a VýBor pro spolupráci se samospráVami pod 
radou Vlády pro záležiTosTi romské menšiny

druhým rokem se naše zástuPkyně iVona ParčioVá Účastnila jednání rady Vlády Pro národnostní menšiny a Výboru Pro sPoluPráci 
se samosPráVami Pod radou Vlády Pro záležitosti romské menšiny, který usiluje o imPlementaci Vládní strategie romské integrace 
do roku 2020 na regionální a místní ÚroVni.

V rámci Působení rady Vlády Pro národnostní menšiny Vznikla V roce 2015 pracoVní skupina pro národnostně menšinoVé Vysílání, 
jejímž cílem je zlePšit národnostně menšinoVé Vysílání Ve VeřejnoPráVních médiích. na základě jednání se zástuPci české teleVize 
a českého rozhlasu byl VytVořen náVrh Publicistického měsíčníku z Prostředí národnostních menšin, který by se Po schVálení 
ProgramoVou radou mohl začít Vysílat V roce 2017.

Česká školní inspekce

V roce 2015 se Vedoucí centra VzděláVání a Profesních ambicí stala tzV. PřizVanou osobou Při české školní insPekci, jako odbornice 
na inkluziVní VzděláVání. V roce 2015 se zÚčastnila dVou insPekčních činností V Ústeckém kraji a PraVidelně naVštěVoVala zasedání 
PracoVní skuPiny Pro naPlňoVání memoranda mezi ministerstVem Pro lidská PráVa a českou školní insPekcí.

Národní úroveň
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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.

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, neboť V souVislosti s tím bude komise ProVádět PraVidelné 
sledoVání Plnění a VyhodnocoVání Účinnosti oPatření uVedených V této strategii.

za iQ roma serVis je členkou Výboru i komise ředitelka mgr. katarína klamkoVá.

Lokální úroveň

komuniTní plánoVání

na ÚroVni obcí se již od Počátků aktiVně zaPojujeme do Práce PracoVních skuPin Při komunitních PlánoVáních Ve městech naší 
Působnosti. V roce 2015 Probíhala setkáVání těchto skuPin konkrétně Ve městech brno a břeclaV.
Ústředním tématem V roce 2015 V Práci s dosPělými byla sPoluPráce místního PartnerstVí na zVýšení zaměstnanosti ohrožených 
skuPin a konkrétní zaměstnání klientů díky sPoluPráci s místními zaměstnaVateli.
V brně jsme V roce 2015 sVou aktiVní Účastí V PracoVní skuPině „romoVé a cizinci ohrožení sociálním Vyloučením“ PřisPěli k VytVoření 
noVého komunitního Plánu Pro roky 2016 a 2017.

070



spolupráce s oBcemi

Významná a nadstandardní sPoluPráce s městem brnem V oblasti bydlení je realizoVána zejména dVěma Projekty, jež budou 
zahájeny V Průběhu roku 2016. jedná se o projekt rychlého zabydlení rodin s dětmi – rapid re -housing, zaměřený na testoVání 
modelu rychlého zabydlení u 50 rodin V bytoVé nouzi, a Projekt PreVence ztráty bydlení, cílený na PodPoru rodin ohrožených 
ztrátou bydlení V městských bytech. Projekt rychlého zabydlení rodin s dětmi – raPid re -housing bude realizoVán městem brnem 
V PartnerstVí s iQ roma serVis a ostraVskou uniVerzitou. jedná se o PrVní český Projekt založený na modelu „bydlení PředeVším“ 
(housing first), u nějž bude iQ roma serVis hlaVním PoskytoVatelem PodPory zabydleným domácnostem. součástí Pilotního 
testoVání modelu je roVněž randomizoVaná kontrolní studie doPadů interVence, kterou bude realizoVat ostraVská uniVerzita.

Projekt preVence ztráty bydlení rozšiřuje již ÚsPěšnou a oVěřenou Praxi z minulosti na Všechny ohrožené domácnosti žijící 
V bytech Ve VlastnictVí města brna. Projekt se bude oPírat o koordinoVanou sPoluPráci dluhoVých Poradců města brna a široké 
sítě PodPůrných služeb.

koordinoVaný přísTup k  řešení proBlemaTiky sociálně VylouČenýcH lokaliT 
(kpsVl)

rok 2015 byl na místní ÚroVni Ve znamení PlánoVání a realizace noVého koordinoVaného PřístuPu k řešení Problematiky sociálně 
Vyloučených lokalit (kPsVl). V Průběhu celého roku jsme se aktiVně zaPojoVali do činnosti tematických PracoVních skuPin - 
VzděláVání, sociální služby, bydlení a zaměstnanost. jejich VýstuPem je noVý strategický plán sociálního začleňoVání města brna 
2016-2019.

pracoVní skupina pro sociální oBlasT regionální sTálé konference jmk

od roku 2015 jsme na krajské ÚroVni členy PracoVní skuPiny Pro sociální oblast regionální stálé konference jmk, která je 
Platformou Pro koordinaci a VyjednáVání integroVaných nástrojů, Územní dimenze a sPoluPráci (PartnerstVí) mezi Významnými 
regionálními aktéry Pro ProgramoVé období eu 2014–2020 V Území jihomoraVského kraje.

VýBor pro národnosTní menšiny zasTupiTelsTVa měsTa Brna

Vedoucí centra PoradenstVí a zaměstnanosti, martina horVáthoVá, je od roku 2015 členkou Výboru Pro národnostní menšiny 
zastuPitelstVa města brna, který je iniciatiVním a Poradním orgánem zastuPitelstVa města brna. V roce 2015 se Výbor zabýVal 
zejména neinVestičními dotacemi sPolkům národnostních menšin a etnik, ÚPraVou PraVidel a kritérií Pro jejich PoskytoVání, zároVeň 
ale také usPořádal sbírku sPolků národnostních menšin a etnik Pro PotraVinoVou banku.

inkluze Ve školsTVí a meTodické porady pro inTegraci romskýcH komuniT V oBcícH 
jmk a s řediTeli základnícH škol.

naši zástuPci se 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.
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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 2015 nás naVštíVilo mnoho zahraničních náVštěV (sPřátelených neziskoVých organizací, zástuPců státní sPráVy, eVroPských 
institucí nebo studenti Příbuzných oborů), kterým jsme PrezentoVali naši Práci. V rámci sPoluPráce s fakultou sociálních studií 
masarykoVy uniVerzity V brně jsme naPř. V mezinárodním Výzkumném Projektu citysPyce PředáVali metodu Poradenské Práce 
V oblasti zaměstnanosti bulharské organizaci hesed.

european anTi poVerTy neTwork - eapn

i V roce 2015 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 Přímo ředitelka organizace. na této Půdě V rámci semináře o VzděláVání jsme také PrezentoVali náš 
VzděláVací Program gendalos. Podrobnosti o těchto aktiVitách můžete získat Přímo na stránkách www.eaPn.eu.

roma maTriX

V březnu jsme ÚsPěšně zaVršili Velký mezinárodní Projekt „roma matrix“, díky kterému jsme se ProPojili s dalšími 20 zahraničními 
subjekty Ve 12 členských zemích eu. VýstuPem Projektu byla mj. jiné celoeVroPská mediální kamPaň bojující s negatiVními Předsudky 
a stereotyPy Vůči romům (V čr nesla kamPaň názeV myPracujeme.cz), VýstaVa Portrétů romů, kteří jsou Přirozenou součástí 
české sPolečnosti, nebo mentoringoVý Program Pro romy, který jim Pomáhal V orientaci a jednání s místními Úřady.

Systémová spolupráce na mezinárodní úrovni
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OBČANSKÁ OSVĚTA
A AKCE PRO VEŘEJNOST

Týden romské HrdosTi 7. 4.–10. 4. 2015

Během oslav Týdne romské hrdosti proběhlo několik veřejných akcí zaměřených na podporu pozitivního obrazu 
Romů, k podpoře hrdosti Romů na svoji historii, kulturu a své osobnosti. Akce byly připraveny ve spolupráci všech 
proromských organizací v Brně.

Vázání stužek na Strom Tolerance proběhlo ve veřej-
ném parku Lužánky, kde jsme společně před několika 
lety strom vysadili. Stužkování předcházelo vystoupení 
Ing. Karla Holomka k historii a významu oslav Meziná-
rodního dne Romů, byla představena symbolika romské 
vlajky, romský aktivista pronesl prohlášení, vystoupila 
taneční skupina Merci s tradičními romskými tanci a za-
zněla romská hymna. Později bylo pro dětské návštěvníky 
parku připraveno zábavné odpoledne formou aktivit spo-

jených s výrobou tradičních romských symbolů.

Úterý 7. 4. 2015
vázání stužek na Strom Tolerance

Na hlavním brněnském náměstí, tj. náměstí Svobody, 
proběhla oslava Mezinárodního dne Romů zaměřená 
na prezentaci historie, kultury i tradic Romů široké ve-
řejnosti i Romům samotným. Akce se osobně zúčastnil 
brněnský primátor Ing. Petr Vokřál. Následovala hudeb-
ní a taneční vystoupení doplněná přehlídkou tradičních 
romských oděvů. Během oslav byly na náměstní Svo-
body také umístěny prezentační stánky s ochutnávkou 
romských tradičních jídel, ukázkou romských tradičních 
řemesel, romskou literaturou, workshopem romského 
jazyka a výstavou fotografií „Romové, hrdá součást české 

společnosti“.

Středa 8. 4. 2015
oslava Mezinárodního dne Romů
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Stálá expozice Muzea romské kultury nazvaná Příběh 
Romů prezentuje romské dějiny a kulturu od svých po-
čátků po současnost a svým tématem i rozměrem je svě-

tovým unikátem.

Čtvrtek 9. 4. 2015
bezplatný vstup do světově unikátní stálé expozice Mu-

zea romské kultury

Akce formou „živé knihovny“ byla zaměřena na prezen-
taci běžných i neobyčejných příběhů Romů z brněnského 
prostředí. Součástí akce byla i otevřená diskuze mezi ak-
téry z „živé knihovny“ a hosty na téma současného dění 

a situace Romů.

Pátek 10. 4. 2015
živá knihovna v prostorech Knihovny Jiřího Mahena 

v Brně

akce na podporu amaro records

V rámci příprav nahrávacího studia a kulturní kavárny na Milady Horákové 22 (více o vzniku projektu v kapitole No-
vinky 2015) jsme společně s angažovanými Romy a hudebníky zrealizovali množství akcí, které oslovily širokou ve-
řejnost a představily záměr komunitního prostoru nahrávacího studia, kde společný zájem v hudbě a umění pomáhá 
překonávat předsudky.

 > Komunitní workshop k designu interiéru
 > Jam sessions – hudební improvizační setkání hudebníků (Muzeum romské kultury, Tři ocásci, Týden města)
 > Hudební vystoupení v rámci Týdne romské hrdosti (oslavy Mezinárodního dne Romů)
 > Komunitní akce pro děti a mládež na zahájení a ukončení letních prázdnin, na besídkách atd.
 > Prezentace projektu na akcích Impact Hubu či Brněnského vývaru (crowdfoundingové akce pro získávání zdrojů 

na projekt)
 > Hudební workshop pro zaměstnance IBM

Do pořádání Týdne romské hrdosti se přímo zapojily brněnské organizace: Drom, Džas, Muzeum romské kultury, 
IQ Roma servis, Ratolest, Společenství Romů na Moravě. Celkem se do příprav zapojilo 50 osob, přičemž 45 z nich 
byli samotní Romové. Odhadujeme, že se oslav Mezinárodního dne Romů zúčastnilo přibližně 750 osob, z toho 
bylo 350 osob z řad Neromů.
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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. 
Zavedená značka je spravována organizací IQ Roma servis, která je tvůrcem koncepce a zjišťuje dodržování Pravidel 
pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Smyslem koncepce je podpora fungování zásad rovného zacházení a zintenzivnění tvorby nediskriminačního pro-
středí a vztahů na trhu práce. Tato koncepce významnou měrou napomáhá k šíření povědomí o významu rovných 
příležitostí a zároveň upozorňuje na nebezpečí předsudků vůči jiným etnikům, např. osobám romského původu.

Od vzniku značky Ethnic Friendly zaměstnavatel již bylo certifikováno 65 zaměstnavatelů.

V roce 2015 byla udělena značka těmto novým zaměstnavatelům, kteří jsou hrdými nositeli tohoto ocenění:

Anglo ‑American University (AAU)
Nejstarší soukromá vysoká škola v České republice. 
Byla založena v roce 1990, krátce po pádu komunismu, 
jako Anglo ‑American College (AAC) Jansenem Raichlem 
a Dr. Vlastou Raichlovou. Jejich vizí bylo vytvořit vzdě-
lávací instituci, která by spojila to nejlepší z amerických 
a britských akademických principů se středoevropskými 

tradicemi.

http://www.aauni.edu/

SAFA Czech Republic:
Personálně poradenská společnost poskytuje široké 
portfolio služeb pro firemní klienty, od velkých korporací 

po střední a malé společnosti.

http://www.safaczech.com/

Více informací naleznete také na www.ethnic ‑friendly.cz a www.mypracujeme.cz
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KAMPANĚ

kampaň k diskriminaci

Kampaň Nemlč o diskriminaci byla zaměřena na podporu Romů k tomu, aby dokázali rozpoznat, co opravdu 
diskriminace je a co není. V rámci této kampaně jsme vytvořili sadu tiskových materiálů, které obsahovaly nejenom 
návod jak rozpoznat diskriminaci, ale také jak se proti ní bránit. Tyto tiskové materiály jsme šířili do různých měst 
v České republice.

Brněnské setkání k diskriminaci Romů 26. a 27. 6. 2015
Koncem června loňského roku jsme uspořádali v Brně dvoudenní setkání k aktivnímu řešení diskriminace Romů.

28 účastníků, zejména Romů, se zabývalo podporou aktivního řešení diskriminace Romů a na závěr setkání vytvořili 
prohlášení. Toto prohlášení převzal Ing. Karel Holomek, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, k předání 

ostatním členům rady a k jeho následnému šíření mezi Romy.

phrala the pheňa, roma, my, romoVé z brna, jihlaVy, břeclaVi a VyškoVa, píšeme tobě, který jsi také zažil 
diskriminaci nebo Víš o někom, kdo ji zažil.
připoj se k nám! máš práVo být sám sebou, diskriminace není samozřejmost. nenech se ponižoVat. zachoVej 
si sVoji lidskou důstojnost.

PROHLÁŠENÍ K AKTIVNÍMU ŘEŠENÍ DISKRIIMINACE - ROMOVÉ – ROMŮM
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týká se to i tebe. začni hned. zachoVej klid, buď trpěliVý, jednej V klidu a s rozVahou, dočkáš se 
spraVedlnosti.
my stojíme za tebou, pokusme se společně řešit tyto problémy, my se tě zastaneme, pomůžeme i tobě.
připoj se i ty za sVou rodinu, Vesnici, město!
romale, snažte se, aby už Vaše děti nemusely zažíVat pocit bezpráVí a křiVdy. udělejme společně něco pro jejich 
lepší budoucnost.
čhaVale, Vaši rodiče už nemají sílu a chuť řešit diskriminaci? Vy to ale neVzdáVejte! naučme se chránit sVá 
práVa a práVa sVých blízkých. nebuďme lhostejní k diskriminaci.
zároVeň cítíme naši odpoVědnost zapojit se do žiVota společnosti, V níž žijeme.
Vašo Feder džiVipen! za lepší žiVot!
my, kteří nejsme lhostejní.

členoVé skupiny ara diskriminacija!

nežíT Ve sTínu

Od 16. 2. 2015 IQ Roma servis ve spolupráci s brněnským tvůrčím fotografem Tomášem Škodou zahájili výstavu 
fotografií „Nežít ve stínu“. Fotografie zachycují život a profese lidí, kteří nechtějí být vnímáni jako stín společnosti, ale 
běžní lidé žijící v Jihomoravském kraji. Ta proběhla v brněnském Nákupním centru Královo Pole a Obchodním centru 
Max.

Vladimír, Katka, Mirek a další lidé na fotografiích jsou běžní lidé, kteří zabezpečují svou rodinu, pečují o své bydlení 
a chodí do práce. V pracovním kolektivu jsou přijímáni dobře, doma řeší obvyklé životní výzvy a ve svém okolí působí 
jako běžní sousedé. Když ovšem vyjdou mimo okruh svých známých, sledují televizi, čtou komentáře na sociálních 
sítích, zjišťují, že jejich barva kůže a příslušnost k romské etnicitě z nich dělá temný stín společnosti. Výstava 
představuje část lidí, kteří se odvážili dát veřejně najevo, že nechtějí být vnímáni jako stín společnosti, a chtějí ukázat, 
že i oni jsou plnohodnotnými členy společnosti.

V roce 2015 proBíHaly dlouHodoBé kampaně na podporu kValiTníHo a inkluziVníHo VzděláVání 
pro romské děTi – dža andre laČHi škola (jdi do doBré školy) a V jedné laVici. Více o TěcHTo 
kampanícH V kapiTole pro rodiny.
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PROJEKTY
IQRS 2015

finanČní podporu iq roma serVisu V roce 2015 poskyTli TiTo donáToři:

Tým iqrs děkuje Všem Velkým i droBným donáTorům za důVěru a spolupráci!
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PROJEKTY
IQRS 2015

cenTrum komuniTní a Terénní sociální práce
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 5 130 546 kč

zdroje: minisTersTVo práce a  sociálnícH Věcí Čr (2 914 292 kČ, 
57 %), sTaTuTární měsTo Brno (724 254 kČ, 14 %), jiHomoraVský 

kraj (1 179 000 kČ, 23 %), měsTo VyškoV (198 000 kČ, 4 %), měsTo BřeclaV (60 000 kČ, 1 %), měsTo TišnoV (35 000 kČ, 
1 %), měsTo zasTáVka (20 000 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 a klientkám ze sociálně Vyloučených 
romských komunit V brně, břeclaVi, VyškoVě, tišnoVě, bučoVicích, zastáVce a dalších obcích jihomoraVského kraje. Projekt PodPořil 
527 klientů ProstřednictVím 18 781 interVencí a kontaktů.

cenTrum poradensTVí a zaměsTnanosTi
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 2 428 748 kč

zdroje: minisTersTVo práce a sociálnícH Věcí Čr (2 328 748 kČ, 96 %), sTaTuTární měsTo Brno (100 000 kČ, 4 %)
Projekt zajišťuje PoskytoVání služby odborného sociálního PoradenstVí od sVé registrace V roce 2007. Poradna na VranoVské 45 
V brně je určena zneVýhodněným klientům a klientkám ze sociálně Vyloučených romských komunit Ve městě brně, čímž doPlňuje 
terénní Programy o ambulantní služby. Projekt PodPořil 389 klientů ProstřednictVím 4000 interVencí a kontaktů.

cenTrum moTiVace a sTimulace
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 4 195 500 kč

zdroje: minisTersTVo práce a sociálnícH Věcí Čr (2 597 500 kČ, 62 %), jiHomoraVský kraj (692 000 kČ, 16 %), sTaTuTární 
měsTo Brno (900 000 kČ, 21 %), měsTská ČásT Brno -seVer (6 000 kČ, >1 %)
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 9 let. nabízí širokou škálu VzděláVacích, VolnočasoVých, PreVentiVních 
a osobnostně rozVojoVých aktiVit Pro děti a mládež Ve Věku 6–26 let ze sociálně zneVýhodněného Prostředí Ve městě brně. Projekt 
PodPořil 449 klientů ProstřednictVím 18 460 interVencí a kontaktů.

cenTrum inTegraČnícH služeB
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 3 796 060 kč

zdroje: minisTersTVo práce a  sociálnícH Věcí Čr (2 088 060 kČ, 55  %), sTaTuTární měsTo Brno (654 000 kČ, 17  %), 
jiHomoraVský kraj (968 000 kČ, 26  %), měsTo BřeclaV (10 000 kČ, > 1  %), měsTo VyškoV (56 000 kČ, 1  %), měsTo 
lanžHoT (20 000 kČ, 1 %)
centrum integračních služeb Poskytuje PoradenstVí a PodPoru rodinám s dětmi V oblasti Péče o děti, jejich VzděláVání a rozVoj nebo 
PodPoru rodinných Vztahů. tuto sociální službu máme registroVanou od roku 2011 Pro břeclaV a náVazně i Pro brno a další obce 
V regionu. Projekt PodPořil 605 klientů ProstřednictVím 23 659 interVencí a kontaktů.

koordinoVaná spolupráce na podporu rodiny
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 455 841 kč

zdroje: minisTersTVo práce a sociálnícH Věcí Čr (455 841 kČ, 48 %), eHp (491 542 kČ, 52 %)
Projekt se zaměřil na 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 cílem Projektu bylo nastaVit a ProPojit služby PodPory 
romských rodin tak, aby sPoluPráce Všech zaPojených stran Vedla ke stabilizaci Podmínek Pro VýchoVu dítěte V jeho biologické rodině 
a k nastaVení bezPečného Prostředí Pro rozVoj a ProsPeritu dítěte (Ve Vzdělání, Péči atd.).

Projekty s národní 
a regionální podporou
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cenTrum pro rodiČe s děTmi
období realizace: 1. 3. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 20 000 kč

zdroje: jiHomoraVský kraj (100 %)
aktiVity Projektu centrum Pro rodiče s dětmi jsou určeny rodičům s dětmi Předškolního Věku. PracoVníci centra, které je oteVřeno 
4 dny V týdnu, se V rámci Projektu zaměřoVali na rozVoj znalostí a doVedností dětí, aby bez Problémů zVládly VstuP do školního 
Prostředí, na zVyšoVání komPetencí rodičů V oblasti VýchoVy a Péče o děti, PodPoru Přirozeného rozVoje Vztahu rodič - dítě a zajištění 
insPirujícího zázemí Pro Všestranný rozVoj dítěte. ProstřednictVím realizace odborné konference (30. 11.–1. 12. 2015 case 
management V čr) Pro PracoVníky nno, PracoVníky sociálních odborů obcí, kurátorů a osPodů jsme se zaměřili na rozšiřoVání 
znalostí a zkušeností a na nastaVoVání noVých modelů sPoluPráce s institucemi V oblasti PodPory ohrožených rodin. Projekt tVořil 
roční sPolufinancoVání rozsáhlejšího Projektu PodPořeného grantem z islandu, lichtenštejnska a norska V rámci ehP fondů.

spoleČně pro BudoucnosT
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 818 041,75 kč

zdroje: úřad Vlády České repuBliky a rada Vlády pro záležiTosTi romské menšiny (100 %)
Projekt se zaměřoVal na rozVoj komunitní Práce V brně, břeclaVi a VyškoVě – tedy na PodPoru ProPojení rodin V rámci konkrétního 
domu nebo širší lokality a rozVoje Vzájemné sPoluPráce, která Vede ke zlePšení žiVotních Podmínek V lokalitě. záměrem Projektu bylo 
PosiloVat ParticiPaci komunity na změně sVého Prostředí a na rozVoji PozitiVních Vztahů směrem k širší komunitě obyVatel. V každé 
lokalitě Vznikl Plán zaPojení komunity. do celkem 22 komunitních akcí a aktiVit se zaPojilo Více než 280 osob.

Týden romské HrdosTí - Brno slaVí mezinárodní den romů
období realizace: 1. 1. 2015–31. 5. 2015
výše rozpočTu: 105 000 kč

zdroje: minisTersTVo kulTury Čr (40 000 kČ, 38 %), sTaTuTární měsTo Brno (65 000 kČ, 62 %)
tento Projekt PodPořil oslaVy týdne romské hrdosti a mezinárodního dne romů Ve městě brně. V Průběhu celého týdne Probíhaly 
kulturní, osVětoVé a občanské akce zaměřené na PozitiVní zViditelnění romské kultury a romské identity. do PříPraV oslaV se zaPojilo 
50 osob (z toho 45 romů), Účast na hlaVním Programu mezinárodního dne romů dosáhla dle odhadů 1000 Účastníků.

gendalos – krok k úspěšnému sTudiu
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 21 000 kč

zdroje: jiHomoraVský kraj (100 %)
Projekt se zaměřoVal na PodPoru VzděláVání romské mládeže. cílem Projektu bylo zVýšit Počet romů, kteří ÚsPěšně absolVují střední 
školu. záměrem bylo zajištění kValitního Profesního PoradenstVí a PodPory V období Přechodu mezi VzděláVacími cykly (Přechod ze 
základní školy na střední školu, PříPadně Přechod ze střední školy do dalšího stuPně studia či do náVazného Profesního uPlatnění), 
zajištění PodPory udržitelné motiVace studentů a VybudoVání stabilní PodPůrné sítě, zaPojení releVantních Partnerů do sPoluPráce 
a budoVání VyroVnáVacích oPatření Pro rozVoj doVedností a znalostí nezbytných Pro dokončení studia a uPlatnění na trhu Práce. 
Projekt tVořil roční sPolufinancoVání rozsáhlejšího Projektu PodPořeného grantem z islandu, lichtenštejnska a norska V rámci ehP 
fondů.

jdeme na To cHyTře
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 50 000 kč

zdroje: minisTersTVo VniTra Čr (100 %)
cílem Projektu byl nábor dobroVolníků a rozVoj dobroVolnické služby zaměřené na PodPoru dětí a mládeže ohrožené sociálním 
Vyloučením. noVí dobroVolníci se uPlatnili PředeVším V oblasti VzděláVání, doučoVání V konkrétních klíčoVých Předmětech studia, dále 
asistence Při aktiVitách nízkoPrahoVého klubu Pro děti a mládež, Při VenkoVních aktiVitách (tzV. Plácky) a roVněž Při VolnočasoVých 
a osobnostně -rozVojoVých aktiVitách dětí a mládeže. V roce 2015 se do aktiVit organizace zaPojilo 94 dobroVolníků, z toho 69 
V akreditoVaném Programu.
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na plácek!
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 17 000 kč

zdroje: sTaTuTární měsTo Brno (100 %)
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 odPoVídajících Potřebám a zájmu dětí. V Průběhu Projektu byly 
realizoVány 2 komunitní akce, 2 sPortoVní akce a indiViduální kontakty. do aktiVit se zaPojilo celkem 135 dětí.

BezpeČné HřišTě
období realizace: 1. 1. 2015–31. 12. 2015
výše rozpočTu: 15 000 kč

zdroje: sTaTuTární měsTo Brno (100 %)
Projekt se zaměřoVal na zajištění systematické PreVence a kValitní nabídky PreVentiVních aktiVit na Plácku na sVitaVském nábřeží Pro 
skuPinu dětí z brněnské romské komunity Ve Věku od 8 do 26 let. cílem bylo naučit děti a mládež Předcházet sociálně Patologickým 
jeVům, znát důsledky rizikoVého choVání a reagoVat V různých situacích. V Průběhu realizace Projektu Proběhlo 5 PreVentiVních 
workshoPů.

Projekty s finanční podporou 
EU

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

do 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. ProjektoVá činnost 
zahrnoVala indiViduální klientskou Práci V oblasti diskriminace, kde jsme PracoVali s 62 klienty. V oblasti Práce s dětmi a mládeží jsme 
VěnoVali Velkou Pozornost multikulturně zaměřeným lekcím na školách (celkem jsme realizoVali 30 lekcí) a indiViduálnímu PoradenstVí 
Pro děti a rodiče V oblasti Volby školy a inkluze Ve VzděláVání. klíčoVým VýstuPem byly dVě 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“.

pojĎTe do školky!
operační program vzdělávání pro konkurenceSchopnoST

období realizace: 1. 7. 2013–30. 6. 2015
výše rozpočTu: podíl iQ roma ServiSu v parTnerSké roli: 2 169 269,26 kč (celková výše rozpočTu 51 459 451,23 kč)
zdroje: eVropská unie (85 %), sTáTní rozpoČeT Čr (15 %)
rozsáhlý Projekt čloVěka V tísni a osmi Partnerských organizací V rámci celé čr se zaměřoVal na rozšíření sítě VzděláVacích zařízení 
Pro sociálně zneVýhodněné děti Předškolního Věku. Předškolním Pedagogům nabídl VzděláVací kurzy, díky kterým získali konkrétní 
metody Práce se zneVýhodněnými dětmi a hlubší Porozumění tématu, které je Potřebné Proto, aby mohli snáze sPoluPracoVat s rodiči 
těchto dětí.
během téměř dVouroční realizace jsme PodPořili V rámci každodenní činnosti Předškolního klubu Více než 50 dětí a jejich rodičů. 
V rámci 8 VzděláVacích aktiVit a 6 Projekcí s odbornou diskuzí jsme V Průběhu Projektu PodPořili 196 Pedagogických PracoVníků.

Projekty s podporou nadací, 
ambasád

iq roma serVis parenTing cenTre
období realizace: 1. 4. 2014 – 7. 9. 2015
výše rozpočTu: 434 446 kč

zdroje: open socieTy fund praHa (100 %)
V centru Pro rodiče s dětmi jsme tak mohli začít PoskytoVat PoradenstVí 

zaměřené 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. V rámci 
Předškolního centra se snažíme aktiVně zaPojoVat nejen děti, ale zejména jejich rodiče a PosiloVat jejich komPetence V samostatné Péči. 
Vznikl model VyhodnocoVání rodičoVských komPetencí a VytVořila se skuPina asi 10 aktiVních matek, které se zaPojují do komunitních 
kamPaní a realizace aktiVit centra.
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nemáš moc, ale máš Tu moc!
období realizace: 1. 4. 2015–31. 3. 2016
výše rozpočTu: 999 888 kč

zdroje: projekT je podpořen granTem z islandu, licHTenšTejnska a norska V rámci eHp fondů
hlaVním cílem Projektu je zVýšit zaPojení romů do boje Proti etnické diskriminaci formou celorePublikoVé kamPaně, náVazných motiVačních 
aktiVit V jihomoraVském kraji a odborného PoradenstVí a PráVní PodPory. V roce 2015 jsme zformoVali romskou občanskou Platformu 
k řešení diskriminačního jednání a uzaVřenou facebookoVou komunitu ara diskriminacija! ke sdílení zkušeností s diskriminací, která 
čítá stoVky PřisPěVatelů. Proběhla regionální konference romů k ustaVení Platformy a antidiskriminační iniciatiVy. VytVořili jsme 
tiskoVé materiály informující o obraně Proti diskriminaci a rozeslali je do Všech krajů V čr, realizoVali jsme desítky testingů V terénu 
směřujících k Prokázání diskriminačního jednání. Poskytli jsme PoradenstVí a Pomoc Ve 34 PříPadech a Podali jsme 8 Podání k Veřejné 
ochránkyni PráV nebo české obchodní insPekci.

pojĎme spolu Ven!
období realizace: 1. 4. 2015 – 31. 8. 2016
výše rozpočTu: 10 000 kč

zdroje: ing Bank fond nadace Terezy maXoVé děTem
Projekt se zaměřuje na PodPoru Příbuzenských Pěstounských rodin žijících V sociálně Vyloučených lokalitách města brna, s nimiž 
iQ roma serVis dlouhodobě sPoluPracuje. ProstřednictVím realizace VolnočasoVých aktiVit Pro Pěstounské rodiny chceme Posílit 
Vzájemné rodinné Vazby, inicioVat sdílení PozitiVních zážitků a motiVoVat děti k tráVení Volného času aktiVním a zdraVým zPůsobem. 
V roce 2015 Proběhla 1 sPolečná akce Pěstounů a dětí.

práVo na rodinu – koordinoVaná spolupráce s rodinami a insTiTucemi
období realizace: 1. 8. 2014 – 31. 7. 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 zdraVý rozVoj těchto dětí a VytVoříme koordinoVanou PodPůrnou síť Pro ohrožené rodiny s důrazem 
na zodPoVědnost a PráVa rodiče. V rámci Projektu sPoluPracujeme s orgány sociálně PráVní ochrany dětí Ve městě brně, které jsou 
klíčoVými Partnery V řešení PříPadu ohroženého dítěte, sPolečně Proběhly 2 ukázkoVé PříPadoVé konference. PracoVníci sPoluPracují 
s 20 rodinami. zároVeň jsme doPosud PodPořili Více než 80 dětí ProstřednictVím systematické realizace sPecifických skuPinoVých lekcí 
Pro děti se zaměřením na rozVoj kognitiVních schoPností, motoriky a sPoluPráce.

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, které usilují o záPis do inkluziVních škol 
V ostraVě. tato PráVní PodPora byla směřoVána zejména rodičům a dětem, kteří se Při záPisech setkáVají s diskriminačním jednáním ze 
strany škol a Úřadů a s dalšími Překážkami. záměrem bylo také Poskytnout širší PráVní kontext ostraVskému týmu a PřiPraVit další 
PráVní argumentaci V souladu s rozsudkem d. h. a ostatní Versus čr. do Projektu byl zaPojen PráVník z týmu iQ roma serVisu, který 
PoskytoVal odborné konzultace Pro oblast ostraVy.

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 soustředil na Práci s romskou mládeží, PředeVším se středoškoláky a středoškolačkami. jeho záměrem 
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bylo formou sPolečných setkání, Přímé finanční a materiální PodPory Ve studiu zmírňoVat socioekonomické obtíže těchto rodin 
a zVyšoVat jejich Potenciál Pro ÚsPěšné dokončení střední školy.
V Průběhu realizace Projektu PraVidelně zasedala komise gendalos, která rozhodla o Přidělení materiální PodPory Ve studiu celkem 
V 40 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 zaměřená na rozVoj finanční gramotnosti a jednodenní Výlet.

gendalos – VzděláVací a sTipendijní program
období realizace: 1. 5. 2014–31. 12. 2015
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. díky PodPoře ge money bank jsme mohli zajistit Přímou finanční Pomoc na zajištění školních Pomůcek, jazykoVých kurzů 
a školních PoPlatků celkem 16 studentům středních škol. V souhrnu získali studenti z Prostředků ge money bank 29 PodPor.

komu se nelení, Tomu se zelení
období realizace: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2016
výše rozpočTu: 100 350 kč

zdroje: ČsoB, a. s.
Projekt PodPoruje romské děti a mládež Ve VzděláVání V oblasti finanční gramotnosti a hosPodárného, ekonomického myšlení. je 
realizoVán zážitkoVou formou V Podobě dVou her – stejnojmenné hry komu se nelení, tomu se zelení určené dětem a mládeži od 6 do 
15 let a kurzu finanční gramotnosti „Prachy“, který je realizoVán Pro romské žáky ukončující zš a studenty středních škol.
Projekt do konce roku 2015 PodPořil celkem 73 klientů, kteří si osVojili nejen finanční PlánoVání a rozVahu Příjmů a Výdajů, ale 
naučili se také čelit nástrahám nebankoVních ÚVěrů a Problémů Vznikajících Pozdním uhrazením nedoPlatků nebo Pokut.

gendalos – krok k úspěšnému sTudiu
období realizace: 1. 8. 2014 – 31. 7. 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. doPosud se do Projektu zaPojilo 95 žáků základních a středních škol, Proběhlo 20 tematických motiVačních 
skuPinoVých setkání, sPoluPracujeme s 27 zástuPci škol a VzděláVacích institucí V rámci jmk, Proběhly 2 workshoPy k mentoringu 
a Vznikl modul VzděláVání Pro Pedagogy, který bude Pilotně školen V roce 2016.

krok k úspěcHu
období realizace: 1. 8. 2015–31. 8. 2016
výše rozpočTu: 20 000 kč

zdroje: nadaČní fond alBerT děTem 2015
Projekt PodPoruje romské studenty středních a Vysokých škol V dosahoVání VzděláVacích ÚsPěchů, aktiVním tráVení Volného času 
a rozVíjení sVého osobnostního Potenciálu. reaguje na konkrétní Potřeby studentů, které maPujeme V rámci VzděláVacího Programu 
gendalos určeného Pro motiVoVanou romskou studující mládež. Pomocí motiVačních rozhoVorů, dlouhodobé sPoluPráce, doučoVání 
a adresné hmotné PodPory Pomáháme romské mládeži zažíVat VzděláVací ÚsPěchy a PodPorujeme je Ve Včasné Profesní orientaci. V roce 
2015 získalo 9 studentů PřísPěVek na Potřeby sPojené se VzděláVáním.
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amaro recors – linked in music
období realizace: 3. 8. 2015–2. 8. 2016
výše rozpočTu: 30 000 $ (= 729 660 kč)
zdroje: Bader pHilanTropies
amaro records je unikátní Projekt nahráVacího studia, který PodPoruje občanskou angažoVanost romů, PoVědomí o romském kulturním 
dědictVí, Posiluje hrdost a znalosti, stejně jako PoVědomí a Porozumění Pro rozmanitost kultur ProstřednictVím interkulturních 
uměleckých Projektů a sítí. V roce 2015 jsme sPolečně s aktiVními romy PřiPraVili Prostory studia k záVěrečné kolaudaci a ke sPuštění 
ProVozu, aktiVizoVali jsme komunitu PodPorující hudební a multimediální Projekty čítající na 70 PodPoroVatelů a zrealizoVali jsme 12 
hudebních VystouPení na PodPoru a ProPagaci Projektu.

amaro records – s láskou k HudBě
období realizace: od 14. 12. 2015–30. 4. 2016
výše rozpočTu: 50 000 kč

zdroje: nadace Via sousedíme si
Projekt PodPoroVaný nadací Via je kofinancoVáním inVestičního záměru rekonstrukce a adaPtace Prostor býValé herny na komunitní 
nahráVací studio, Včetně Vnitřního VybaVení a instalace studioVé techniky.
V ProjektoVém období jsme instaloVali zejména PrVky Vzduchotechniky a osVětlení a zajistili VymaloVání Prostor. slaVnostní oteVření 
Proběhlo 7. 4. 2016.
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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. to, že naši Práci a Vizi organizace PodPorují také 
indiViduální dárci a firmy, je Pro nás Velkou motiVací a ujištěním, že naše dlouhodobá cesta 
má smysl a že na ní nejsme sami.

každý dar, ať už se jedná o drobnou PraVidelnou částku či jednorázoVý dar, je Pro nás 
důležitou PodPorou Pro realizaci aktiVit, zejména jejich kreatiVní rozVoj a flexibilní Pomoc 
Potřebným.
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V roce 2015 se nám podařilo získaT od soukromýcH dárců celkem 366 975 kČ
 > z toho pro gendalos - 166 855 kč,
 > pro amaro records - 25 698 kč,
 > pro celý iQ roma serVis - 174 422 kč.

děkujeme!
Bez nadsázky – peníze pomoHly Všem našim klienTům na jejicH cesTě za lepším žiVoTem.

klouBok dolů a respekT pro odHodlání 
sTálýcH dárců: i nadšené díky jednorázoVé podpoře:

jiříHo cHVáTala daniely drnkoVé

luBomíra majerČíka Heleny HüBneroVé

radka oceláka Veroniky kandeloVé

lenky maléřoVé kaTaríny klamkoVé

daVida VáVry marTina landy

peTra máČala

andrey macHáČoVé

jana miloTy

Terezy naVráTiloVé

šárky póloVé

andrey šTigleroVé

daVida TakáČe
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gendalos

Prostředky Přímo PodPořily mladé romské studenty z Programu gendalos. 18 z nich se nemusí 
na cestě do školy bát reVizorů. 3 si můžou se sPolužáky dát oběd Ve školní jídelně. sára nemusí 
shánět Peníze na internát a jídlo na měsíc. zuzana a jana se díky Vám naučí mluVit anglicky. klára 
je Vděčná za Pomoc s Pokrytím nákladů na školení. to Vše nám Pomohly realizoVat Prostředky 
nejen ze soukromých firem jako jsou ge money bank, nadační fond albert či nadace Via, ale 
také díky Velkorysosti:

Tomáše adamíka odřeje lišky

marTina drnka peTra máČala

zuzany durajoVé andrey macHáČoVé

marTina freunda jana miloTy

iVany HamadoVé peTra olšáka

nikoly janíkoVé šárky póloVé

micHala kandela šTěpána ripky

kaTaríny klamkoVé sTrany zelenýcH

eVy klepáČkoVé jiTky VenHudoVé

Veroniky lapšanské a jana žúrka

jsme V Programu mohli PodPořit 26 mladých romských studentů z brna, břeclaVi a ostatních obcí 
jmk.

zVláštní díky Patří našemu stálému dárci oldřichu krPcoVi a PrVní zámořské dárkyni molly 
seelby.

studenti si můžou díky notebookům Poskytnutým nadací Vodafone česká rePublika, danem 
zahradníkem PřiPraVoVat referáty a seminární Práce do školy. bez stresů a z Pohodlí domoVa…
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amaro records

Pomoc a zaPojení rozeznělo a Vdechlo duši i býValé herně, kterou jsme s Pomocí Více než 50 
dobroVolníků, Profesionální Pomocí architekta tomáše jenčka a akustického mistra dušana 
jargaše uPraVili na komunitní nahráVací studi. to bylo možné také díky finanční Pomoci:

marTina landy nadace Via roBina sTrii

peTra máČala liBora pikny
a předeVším

Bader pHilanTHropies, inT.
marTina maléře šárky póloVé

srdeČně děkujeme

Všem, ať už našim klientům, zaměstnancům, nebo dobroVolníkům jste dali mnohem Víc – Pocit, že za 
nimi někdo oPraVdu stojí a Věří jim. díky Vaší PodPoře máme chuť a sílu jít Přes Všechny Překážky, 
které na nás čekají.
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FINANCOVÁNÍ
ORGANIZACE
zdroje Financování v roce 2015

Zdroj náklady V kČ % z celkoVýcH nákladů

Stát 12 464 353 55 %
Kraj 2 880 000 13 %
Obce 2 880 254 13 %
EU 3 129 514 14 %

Granty 653055 3 %
Vlastní prostředky 704 968 3 %

Celkem 22 712 144 100 %
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Rozvaha a výsledovka 2015
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Rozvaha a výsledovka 2015
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Zpráva auditora 2015
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Rozvaha za poslední 3 roky

A K T I V A

Číslo 
řádku

Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 +24 915,00 +24 296,00 +24 861,00
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 +19,00 +17,00 +17,00

A. I. 2. Software 4 +0,00 +17,00 +17,00
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 +25 300,00 +25 019,00 +25 772,00

A. II. 4. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí 14 +24 915,00 +24 913,00 +24 913,00
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 +385,00 +106,00 +107,00
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 +0,00 +0,00 +752,00

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 +0,00 +0,00 +120,00
A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23 +0,00 +0,00 +120,00

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -404,00 -740,00 -1 048,00
A. IV. 2. Oprávky k software 31 -19,00 -17,00 -17,00
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 -385,00 +0,00 +0,00
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí 36 +0,00 -616,00 -924,00
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 +0,00 -107,00 -107,00

B. Kratkodobý majetek celkem 41 +4 594,00 +7 725,00 +4 628,00
B. I. Zásoby celkem 42 +0,00 +0,00 +214,00

B. I. 1 Materiál na skladě 43 +0,00 +0,00 +214,00
B. II. Pohledávky celkem 52 +181,00 +380,00 +570,00

B. II. 1. Odběratelé 53 +7,00 +15,00 +0,00
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 +5,00 +154,00 +152,00
B. II. 5. Ostatní pohledávky 57 +173,00 +132,00 +211,00
B. II. 6. Pohledávky za zaměstanci 58 +2,00 +0,00 +0,00
B. II. 13. Nároky na dotace a os 65 +0,00 +0,00 +0,00
B. II. 17. Jiné pohledávky 69 - 6,00 +79,00 +207,00

B. III. Krátkodobý finanční majetek 72 +4 385,00 +7 314,00 +3 837,00
B. III. 1. Pokladna 73 +127,00 +193,00 +46,00
B. III. 2. Ceniny 74 +0,00 +13,00 +5,00
B. III. 3. Účty v bankách 75 +4 257,00 +7 108,00 +3 786,00
B. III. 8. Peníze na cestě 80 +1,00 +0,00 +0,00

B. IV. Jiná aktiva celkem 81 +28,00 +31,00 +7,00
B. IV. 1. Náklady na příští období 82 +28,00 +31,00 +7,00
AKTIVA CEKLEM 85 +29 509,00 +32 021,00 +29 489,00

P A S I V A 
Číslo 
řádku

Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015

A. Vlastní zdroje celkem 86 +23 132,00 +25 718,00 +26 777,00
A. I. Jmění celkem 87 +23 928,00 +25 339,00 +26 508,00

A. I. 1. Vlastní jmění 88 +23 050,00 +25 339,00 +26 085,00
A. I. 2. Fondy 89 +878,00 +80,00 +423

A. II. Výsledek hospodaření celkem 91 -796,00 +379,00 +269,00
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 92 -796,00 +379,00 +269,00
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 +0,00 +0,00 xxxxxxxxxxxxx

B. Cizí zdroje clekem 95 +6 377,00 +6 303,00 +2 712,00
B. II. Dlouhodobé závazky celkem 98 +4 217,00 +0,00 -11,00

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 +4 217,00 +0,00 -11,00
B. III. Krátkodobé závazky celkem 106 +888,00 +3 181,00 +1 114,00

B. III. 1. Dodavatelé 107 +183,00 +30,00 +9,00
B. III. 3. Přijaté zálohy 109 +9,00 +34,00 +29,00
B. III. 4. Ostatní závazky 110 +129,00 +116,00 +141,0
B. III. 5. Zaměstnanci 111 +734,00 +0,00 +0,00
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 +4,00 +1,00 +0,00
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění 113 +438,00 +0,00 +0,00
B. III. 8. Daň z příjmů 114 +0,00 +0,00 +0,00
B. III. 9. Ostatní přímé daně 115 +68,00 -10,00 +0,00
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 +0,00 +2 526,00 +1 381,00
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu organů úz. samos. celků 119 -696,00 +368,00 -584,00
B. III. 17. Jiné závazky 123 +10,00 -16,00 +9,00
B. III. 22. Dohadné účty pasivní 128 +9,00 +132,00 +129,00

B. IV. Jiná pasiva celkem 130 +1 272,00 +3 122,00 +1 609,00
B. IV. 1. Výdaje příštích období 131 +0,00 +17,00 +21,00
B. IV. 2. Výnosy příštích období 132 +1 272,00 +3 105,00 +1 588,00
PASIVA CELKEM 134 +29 509,00 +32 021,00 +29 489,00

ROZVAHA (v tis. Kč)
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Výsledovka za poslední 3 roky

Číslo 
řádku

Stav k 31. 12. 
2013

Stav k 31. 12. 
2014

Stav k 31. 12. 
2015

A. Náklady
A. I. Spotřebované nákupy celkem 1 +2 105,00 +2 438,00 +1 318,00

A. I. 1. Spotřeba materiálu 2 +1 432,00 +1 906,00 +883,00
A. I. 2. Spotřeba energie 3 +659,00 +490,00 +399,00
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 +14,00 +42,00 +36,00

A. II. Služby celkem 6 +3 757,00 +3 032,00 +2 271,00
A. II. 5. Opravy a udržování 7 +7,00 +86,00 +81,00
A. II. 6. Cestovné 8 +682,00 +556,00 +433,00
A. II. 7. Náklady na reprezentaci 9 +27,00 +95,00 +3,00
A. II. 8. Ostatní služby 10 +3 041,00 +2 295,00 +1 754,00

A. III. Osobní náklady celkem 11 +17 628,00 +18 202,00 +18 573,00
A. III. 9. Mzdové náklady 12 +13 267,00 +13 868,00 +14 023,00
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 13 +4 307,00 +4 334,00 +4 546,00
A. III. 12. Zákonné sociální náklady 15 +54,00 +0,00 +4,00

A. IV. Daně a poplatky 17 +0,00 +0,00 +0,00
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky 20 +0,00 +0,00 +0,00

A. V. Ostatní náklady celkem 21 +192,00 +167,00 +240,00
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22 +0,00 +6,00 +1,00
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 23 +75,00 +9,00 +106,00
A. V. 20. Úroky 25 +2,00 +28 121,00 +0,00
A. V. 21. Kursové ztráty 26 +32,00 +1,00 -1,00
A. V. 23. Manka a škody 28 +7,00 +28,00 +6,00
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 +76,00 +123,00 +128,00

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 30 +0,00 +308,00 +308,00
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého majetku 31 +0,00 +308,00 +308,00

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37 +1,00 +160,00 +3,00
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky 39 +1,00 +160,00 +3,00
Náklady celkem 42 +23 683,00 +24 307,00 +22 713,00

Číslo 
řádku

Stav k 31. 12. 
2013

Stav k 31. 12. 
2014

Stav k 31. 12. 
2015

B Výnosy
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43 +246,00 +239,00 +192,00

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky 44 +0,00 +83,00 -10,00
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 45 +246,00 +239,00 +202,00
B. I. 3. Tržby z prodeje zboží 46 +0,00 +0,00 +0,00

B. III. Aktivace celkem 52 +0,00 +0,00 +1,00
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží 53 +0,00 +0,00 +1,00

B. IV. Ostatní výnosy celkem 57 +15,00 +340,00 +340,00
B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále 59 +3,00 +1,00 +0,00
B. IV. 15. Úroky 61 +9,00 +12,00 +4,00
B. IV. 16. Kursové zisky 62 +3,00 +9,00 +0,00
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 64 +0,00 +318,00 +336,00

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73 +225,00 +436,00 +429,00
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 +223,00 +433,00 +426,00
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky 76 +2,00 +3,00 +3,00

B. VII. Provozní dotace celkem 77 +22 401,00 +23 671,00 +22 020,00
B. VII. 29. Provozní dotace 78 +22 401,00 +23 671,00 +22 020,00
Výnosy celkem 79 +22 887,00 +24 686,00 +22 982,00

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 -796,00 +379,00 +269,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění 82 -796,00 +379,00 +269,00

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
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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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www.iqrs.cz
www.facebook.cz/iq.roma.servis

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

PROFESIONALITA | SPOLUPRÁCE | INTEGRITA | VŘELOST | RESPEKT


