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1.  Základní informace o sdružení

Romodrom o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001 za účelem:

 • poskytování sociálních služeb a poradenství lidem v obtížných životních situacích,
 • podpory dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí,
 • podpory principů demokratické společnosti.

Poslání Romodrom o.p.s.:
„Prosazování práv a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.“

Motto Romodrom:
„Známe naši cestu.“ „Džanas peskero drom.“

Organizace sídlí v Praze, ale působí ve všech krajích České republiky. Aktivity sdružení se dle typu 
poskytovaných služeb a realizovaných programů dělí na několik klíčových oblastí: programy pro 
děti a pečující rodiče, sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vylou-
čené, programy na podporu bydlení a další činnosti.

Vedení společnosti:
zakladatelka a ředitelka: Marie Gailová
ředitel pobočkové sítě: Nikola Taragoš
provozní ředitelka: Bc. Michaela Cinová

IČO: 26537036
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Kontaktní adresa kanceláře: Na Březince 14, 150 00 Praha 5
Bankovní spojení: 293185319/0800, Česká spořitelna, a. s.
Webové stránky: www.romodrom.cz
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2. Programy pro děti a pečující rodiče

Podpora inkluze ve Slaném
Projekt (reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011270) je financován Evropským sociálním fondem 
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z prostředků Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Podporujeme děti předškolního a školního věku ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a jejich rodiče (pečující osoby) za účelem začleně-
ní dětí do hlavního vzdělávacího proudu a zvládání školky/školy bez obtíží. Projekt realizujeme od 
1. 5. 2019 do 30. 4. 2022 ve Slaném ve Středočeském kraji. 

Každý všední den dopoledne realizujeme aktivity vzdělávacího centra pro předškolní děti (3 do 7 let) 
 s cílem zvyšování účasti dětí ze sociálně slabšího prostředí v předškolním vzdělávání. V odpoled-
ních hodinách doučujeme dle individuálních potřeb (a v koordinaci se zákonnými zástupci a vyu-
čujícími pedagogy) žáky ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání. 
Spolupracujeme s rodiči za účelem jejich motivace k podpoře vzdělávání jejich dětí, podporujeme 
komunikaci a spolupráci rodin s důležitými aktéry, především se vzdělávacími institucemi. 

Zároveň se věnujeme zvyšování kvalifikace pracovníků přímé práce zaváděním nových metod 
do předškolního vzdělávání a výchovy, aktivně vyhledáváme rodiny dětí, které se předškolního 
vzdělávání neúčastní, se záměrem zapojení dětí do předškolního vzdělávání, úzce spolupracujeme 
se ZŠ a MŠ města Slaný, s odbory městského úřadu, s Agenturou pro sociální začleňovaní, logope-
dy, NNO a mnoha dalšími institucemi. Služby jsou poskytovány zdarma.

Dětské skupiny
Jedná se o projekty financované Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního pro-
gramu Zaměstnanost, zaměřené na podporu rodičů s dětmi ve věku do zahájené školní docházky 
(1 – 6 let). Cílem je vytvořit vhodné podmínky zaměstnanosti pro rodiče ze sociokulturně znevýhod-
něného prostředí, kteří mají prokazatelnou vazbu na trh práce (jsou zaměstnaní, vedení v eviden-
ci ÚP, rekvalifikují se nebo studují), a zároveň připravit děti na zapojení do běžného předškolního a 
následně školního vzdělání. 

Provozem dětských skupin rozšiřujeme v místě realizace nabídku služeb péče o děti, která je pro mno-
ho našich klientů nedostupná nebo finančně nedosažitelná. Kapacita dětských skupin je 12 dětí, jsou 
provozovány bezplatně, v pracovní dny od ranních do odpoledních hodin, včetně prázdnin. Činnosti 
realizované v rámci skupin s dětmi jsou obdobné jako v klasické mateřské školce, přizpůsobené po-
třebám dětí z různého sociokulturního prostředí ve smyslu posílení individuální práce s dítětem. 

Realizujeme výchovně - vzdělávací aktivity, pohybové, hudební, výtvarné, grafomotorická a logope-
dická cvičení (spolupracujeme s logopedy), aktivity rozvíjející slovní zásobu, nácvik sociálních do-
vedností. S dětmi podnikáme také externí akce (kino, divadlo, výlety), využíváme některých metod 
zážitkového učení a vytváříme v zařízení rodinné prostředí.
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Dětská skupina Romodrom Slaný
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008699, realizace od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020, návazně  
Dětská skupina Slaný II., reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016174, realizace od 1. 5. 2020  
do 30. 4. 2022.

Dětská skupina Stříbro
Reg. Č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008700, realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Dětská skupina Hradčany
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011195, realizace od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Dětský klub Romodrom Praha
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměst-
nanost (reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008070) je realizován v Praze (MČ Praha 4) od 1. 1. 2019 
 do 31. 10. 2021. Hlavním cílem projektu je podpořit rodiče dětí, kteří jsou zaměstnaní nebo evido-
vaní na úřadu práce a práci si hledají, popřípadě si doplňují vzdělání nebo se rekvalifikují a nema-
jí možnost (či nechtějí) své dítě umístit do klasické školní družiny. Projekt zabezpečuje bezplatnou 
kvalitní péči o děti 1. stupně základních škol mimo školní vyučování v Praze a umožňuje tak jedno-
dušší sladění profesního života s péčí o dítě mladšího školního věku. 

Provozem dětského klubu rozšiřujeme nabídku služeb péče o dítě, která je pro mnoho našich kli-
entů nedostupná nebo finančně nedosažitelná. Nabízíme smysluplné trávení času, vzdělávání se 
a začleňování se, zajímavé hry a tělesné a pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity, výlety, ná-
cvik sociálních dovedností, možnost podpory při výukových problémech, v období letních prázd-
nin i nepobytové příměstské tábory s programem rozšířeným o sérii workshopů na dané téma. Ka-
pacita klubu je 15 míst, kapacita příměstských táborů je 10 míst.
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3.  Registrované sociální služby 

 Charakteristika činností

Terénní programy
Cílem terénních programů je integrace osob ohrožených sociálním vyloučením formou terénní so-
ciální práce. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, žijící v sociálně vylouče-
ných lokalitách, především příslušníci romské národnostní menšiny. Posláním terénních programů 
je pomoc rodinám a jednotlivcům v nepříznivé životní situaci v jejich přirozeném prostředí. Terénní 
sociální pracovníci se zaměřují i na hledání a řešení příčin sociálního vyloučení, pracují s ohledem 
na celou komunitu a propojují jednotlivé organizace a instituce tak, aby řešení případu klienta bylo 
komplexní a dlouhodobé. Vedou uživatele k samostatnosti, převzetí zodpovědnosti za svoji životní 
situaci a nezávislosti na vnější pomoci.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Posláním sociálně aktivizačních služeb je podpora rodin z vyloučených lokalit prostřednictvím jejich 
motivace, aby se aktivně podílely na řešení své tíživé situace. Základem poskytování sociální služby
 je práce s rodinou jako uceleným systémem. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které jsou ohro-
ženy či stiženy sociálním vyloučením a výskytem sociálně patologických jevů (nezaměstnanost, zá-
školáctví, zadluženost). Hlavním cílem služby je posílit sociální začlenění a optimální fungování ro-
din s dětmi, u kterých existuje riziko sociálního vyloučení, nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v dů-
sledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně překonat.

Odborné sociální poradenství
Uživatelům sociální služby pracovníci v přímé péči poskytují odborné poradenství a aktivní pomoc 
v mnoha oblastech: bydlení, zaměstnanost, sociální dávky, rodinné a trestní právo, diskriminace, škol-
ství, dluhové poradenství, ochrana spotřebitele, sociálně zdravotní poradenství, osvěta. Uživatele sociál-
ní služby informují o institucích následné péče, popř. uživatele do nich v odůvodněných případech do-
provází. Vybrané příklady činností dle nejvíce frekventovaných oblastí: zaměstnání – jednání s ÚP ČR ve 
prospěch uživatele, poradenství ohledně výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracov-
ního práva, komunikace se zaměstnavateli za účelem získání pracovního místa; bydlení - řešení nevyho-
vujících bytových podmínek, převody a rušení smluv ke službám spojených s bydlením; dluhy – posky-
tování odborného dluhového poradenství až po osobní bankrot; zajištění příslibu ubytování k žádos-
ti o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Sociální služba je poskytována převážně 
ambulantně v kanceláři příslušné sociální služby, může být poskytována i v domácnosti uživatele, popř. 
na úřadech a jiných institucích, kam pracovník uživatele služby v rámci naplňování zakázky doprovází.

Sociální rehabilitace
Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení na život 
uživatelů sociální služby, zvýšení míry sociální integrace prostřednictvím komplexní a dlouhodobé 
podpory ve všech životních oblastech, především se zaměřením na návrat na trh práce, přijatelné 
bydlení a finanční gramotnost. Konkrétními oblastmi podpory jsou obnova a rozvoj sociálních 
a  pracovních návyků, pomoc při hledání a udržení zaměstnání, posílení samostatnosti uživatelů, 
rozšíření znalostí v oblasti sociální pomoci, motivace při řešení finančních závazků, získání znalos-
ti, jak se plánují výdaje domácnosti, zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení, zprostředkování 
služeb návazné péče atd. Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let žijící v sociálně vyloučených ko-
munitách, vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené, etnické menšiny.
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 Realizace jednotlivých sociálních služeb v roce 2020

Terénní programy - Liberecký kraj (identifikátor 1161877)
V roce 2020 byla služba poskytována v sociálně vyloučených lokalitách města Liberce, Jablonce, 
Tanvaldu a Smržovky. Spolupracujeme s mnoha dalšími subjekty - krajským úřadem, městy a obce-
mi, Probační a mediační službou ČR, Agenturou pro sociální začleňování a mnoha NNO, jsme členy 
skupiny prostupného bydlení v Liberci. Služba byla finančně podporována z  dotace Libereckého 
kraje/MPSV, z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 
v rámci projektů Terénní služby Romodrom Liberec (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007797) 
a Terénní program Smržovka (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010638),  dále z regionálních 
zdrojů Libereckého kraje a Statutárního města Liberce.  Projekt Terénní služby Romodrom Liberec 
byl ukončen k 31. 12. 2020, během jeho realizace bylo souhrnně podpořeno 798 osob. Vzhledem 
ke svým výsledkům byla příslušná kapacita služby zachována a zařazena do základní sítě sociálních 
služeb Libereckého kraje.  V roce 2020 byla služba poskytována 197 osobám.

Odborné sociální poradenství - Liberecký kraj (identifikátor 1464519)
Sociální služba byla od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 realizována na území Libereckého kraje v rám-
ci projektu (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007796) financovaného Evropským sociálním fon-
dem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  Služba je poskytována jak v přiroze-
ném prostředí uživatele, ambulantní formou, která poskytuje potřebné soukromí k řešení osobních 
záležitostí Osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným nabízíme pomoc při 
zvládaní obtížných situací v různých oblastech života (bydlení, zaměstnanost, rodinné a trestní prá-
vo, komunikace s institucemi a návaznými službami atd.) jako akreditovaný subjekt dluhového po-
radenství se intenzivně věnujeme osobám ohroženým předlužeností. V rámci projektu byla služba 
poskytnuta celkem 453 osobám. Vzhledem ke svým výsledkům byla kapacita služby zachována a 
zařazena do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

Terénní programy - Moravskoslezský kraj (identifikátor 6059705)
V roce 2020 byla služba realizována v Bohumíně, Karviné, Orlové a v Ostravě. Mezi nejčastěji řešená 
témata uživatelů patřilo bydlení, dluhy, sociální dávky a zaměstnání, rodinné právo a zdraví; 
na klíčové oblasti potřeb bylo zaměřeno vzdělávání pracovního týmu. Aktivně jsme se také zapojo-
vali do komunitního plánování. V průběhu roku 2020 byla služba poskytována 167 osobám.

Terénní programy - Jihomoravský kraj (identifikátor 8207803)
Sociální služba Terénní programy Jihomoravský kraj byla v roce 2020 realizována ve městě Brně, 
převážně na území městských částí Brno-sever, Brno-střed, Brno-Maloměřice a Brno-Židenice. Nej-
častěji řešenou problematikou zakázek ve službě bylo bydlení a dluhy, dále zaměstnání a dávky 
hmotné nouze a státní sociální podpory. V rámci služby byly poskytovány uživatelům intervence 
jak v jejich domácnostech (byty, ubytovny, azylové domy) a na ulici, případně v kanceláři pobočky, 
tak při doprovodech uživatelů na úřady a instituce (úřad práce, úřady městských částí, školy, lékaři, 
případně doprovody na prohlídky bytů). Financována byla částečně z prostředků Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (projekt „Sociální služba Ro-
modrom Brno“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007769), dále z krajské dotace Jihomoravské-
ho kraje (MPSV), z dotace Jihomoravského kraje a dotace Statutárního města Brna. V roce 2020 by-
la služba poskytována 243 osobám.
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Terénní programy – Středočeský kraj (identifikátor 5489671)
Služba byla v roce 2020 poskytována ve městě Slaném a okolí (Trpoměchy, Zlonice, Velvary, Klo-
buky, Koleč) a dále v Nymburce a okolí (Dymokury, Svídnice, Činěves, Sadská a přilehlé obce, Mi-
lovice atd.). Na službu terénních programů plynule navazují další služby (sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace) a již dříve zmíněné programy zaměřené na děti pečující 
rodiče. Zejména na Slánsku se nám proto daří pracovat velmi komplexně. Služba byla financována  
z krajské dotace Středočeského kraje (MPSV). V roce 2020 využívalo službu 161 osob.

Sociální rehabilitace - Středočeský kraj (identifikátor 2017666)
Služba sociální rehabilitace spolupracuje s dalšími sociálními službami, které ve Slaném realizuje-
me – s terénním programem a se sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Služba sociální re-
habilitace je zaměřena na podporu osob ze sociálně vyloučených lokalit, konkrétně matek s dětmi 
v dlouhodobé finanční tísni a osob v dlouhodobě tíživé životní situaci. Služba probíhá především 
formou „kuchyňky“. Prostor, kde je realizována, je členěn na kuchyňský kout a hernu pro děti za-
pojených maminek. Uživatelky se učí vařit levnější jídla, šetrně nakládat s financemi a vést domác-
nost včetně rodinných rozpočtů. Důraz klademe na získání znalostí v oblasti základní finanční gra-
motnosti a dovedností v přípravě pokrmů v rámci vlastních finančních dispozic. Cílem aktivit služby 
je komplexní a dlouhodobá podpora uživatelů ve všech životních oblastech, zejména v návratu na 
pracovní trh, získání přijatelného bydlení, finanční stability, celkového posílení sociální integrace. V 
roce 2020 byly základní činnosti sociální služby financovány z projektu Podpora vybraných druhů 
sociálních služeb ve Středočeském kraji III (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160), jehož no-
sitelem je Středočeský kraj. V roce 2020 využívalo službu 202 osob.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Středočeský kraj  
(identifikátor 7058421)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byly v roce 2020 financovány z projektu Podpora vybra-
ných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160), 
jehož nositelem je Středočeský kraj. Sociální služba byla poskytována ve městě Slaném a okolí  
(Ubytovna Mexiko, Kreibichova ul., ubytovna Luka, finské domky ul. Nosačická, ubytovna Palaba,  
Trpoměchy, Zlonice, Výšinek, Velvary), dáme v Nymburce 
a okolních obcích (Dymokury, Činěves, Svídnice, Městec Králové, Poděbrady, Chrást, Bříství, Velký 
Osek a další). Nejčastěji jsme v rámci služby poskytovali intervence v oblasti školství či péče o zdraví 
a rodinu. Zaměřili jsme se na motivování rodičů a dětí ke vzdělávání a na zvyšování rodičovských 
kompetencí při přípravě na vyučování. Nedílnou součástí bylo také řešení krizových situací v souvis-
losti s bydlením a spolupráce s ÚP při zajištění dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Za-
jišťovali jsme dle potřeb uživatelů doprovody do specializovaných poraden, k lékaři, k jednání na 
OSPOD apod. V roce 2020 byla služba poskytována 86 rodinám.

Odborné sociální poradenství – Středočeský kraj (identifikátor 5286311)
V roce 2020 byla služba poskytována v rámci realizace projektu Odborné sociální poradenství 
pro Středočeský a Pardubický kraj, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010668, za finanční podpo-
ry Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Služba je ur-
čena osobám sociálně vyloučeným a osobám ohroženým předlužeností. Sociální pracovnice půso-
bí ambulantně ve Slaném a terénní formou v rámci okresu Kladno. Specifikem poskytované služby 
je zaměření zejména na oblast dluhového poradenství. Pobočka ve Slaném je akreditovaným sub-
jektem pro podávání insolvenčních návrhů a umožňuje tak předluženým osobám vstoupit do pro-
cesu oddlužení. 
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Terénní programy - Pardubický kraj (identifikátor 9188060)

Odborné sociální poradenství – Pardubický kraj (identifikátor 2744559)
Úzce spolupracující sociální služby terénních programů a odborného sociálního poradenství byly v 
roce 2020 realizovány za finanční podpory Pardubického kraje. Odborné sociální poradenství bylo 
dále podporováno Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměst-
nanost v rámci projektu „Realizace odborného sociálního poradenství na území MAS SKCH“ (reg. 
č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007509). Tento projekt byl ukončen 31. 10. 2020 s výsledkem 216 
podpořených osob. Pobočka v Pardubicích je dále jedním z míst realizace projektu Odborné soci-
ální poradenství pro Středočeský a Pardubický kraj, (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010668), 
který je zaměřen na dluhové poradenství a vstup do procesu oddlužení. 

Obě sociální služby jsou aktivní v komunitních plánech města Pardubic, dále úzce spolupracujeme 
s MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. Cílovou skupinou jsou osoby žijící v sociálně vylou-
čených komunitách, osoby žijící rizikovým způsob života, pachatelé trestné činnosti a etnické men-
šiny. Zároveň se jedná o osoby dotčené výkonem trestu odnětí svobody. Terénní programy byly po-
skytovány zejména v lokalitách Skuteč a okolí, Luže a okolí, Proseč a okolí. Ve stejných lokalitách by-
la poskytována terénní forma odborného sociálního poradenství, ambulantní forma služby byla po-
skytována v kanceláři služby v Pardubicích. Specifikem poskytované služby je zaměření zejména na 
oblast dluhového poradenství a bydlení. V roce 2020 bylo odborné sociální poradenství poskyto-
váno 129 osobám, službu terénních programů využívalo 78 osob.
Skrze pardubickou pobočku Romodrom o.p.s. je na území MAS SKCH za finanční podpory EU v 
rámci Integrovaného regionálního operačního programu realizován od roku 2019 do roku 2021 
(s následující dobou udržitelnosti) projekt s názvem „Automobil pro sociální služby na Skutečsku“ 
(reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013198) reagující na potřeby osob sociálně vyloučených 
a sociálním vyloučením ohrožených.
Cílem projektu bylo pořízení automobilu za účelem zvýšení kvality a efektivity poskytování registro-
vané sociální služby – terénní programy (identifikátor: 9188060), dle zákona č. 108/2006 Sb. o soci-
álních službách. Tímto způsobem se nabízená služba stala pro klienty dostupnější i v oblastech hů-
ře pokrytých veřejnou dopravou. Automobil zároveň umožnil flexibilně reagovat na nenadálé situa-
ce cílové skupiny, např. při vystěhování z místa bydliště, při požárech obytných domů apod. 

Terénní programy - Vězeňský program (identifikátor 2636618)
Vězeňský program je kontinuálně realizován již od roku 2003. Vzhledem k zastoupení občanů celé 
ČR ve VTOS v jednotlivých věznicích přešel program v roce 2016 do nadregionální sítě MPSV. V ro-
ce 2020 byla služba poskytována v těchto krajích: Středočeský, Ústecký, Moravskoslezský, Vysoči-
na, Pardubický, Jihomoravský, Liberecký, Plzeňský, Olomoucký a Hlavní město Praha, s působností 
ve věznicích Oráčov, Vinařice, Světlá nad Sázavou, Příbram, Stráž pod Ralskem, Bělušice, Pardubice, 
Rapotice, Znojmo, Břeclav – Poštorná a Opava. Cílem programu je předcházet recidivě osob opou-
štějící VTOS, nedílnou součástí podpory je práce s rodinným prostředím odsouzeného. 
Program usiluje o posílení funkčnosti a stability rodinných vazeb uživatele, zlepšení jeho orientace 
ve společnosti a úrovně jeho komunikace s institucemi a úřady, dále o rozvoj schopností a doved-
ností nutných k naplnění životních potřeb, zvýšení motivace k uplatnění na otevřeném trhu práce, 
řešení dluhů, posílení sebevědomí a sebereflexe. Náplní programu je zejména sociální poradenství 
přímo  ve věznici, pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, zprostředkování právního 
poradenství, asistence při ubytovávání a zaměstnání, zajištění civilního šatstva pro výstup a terénní 
sociální práce v rodinách bezprostředně po propuštění.
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Odborné sociální poradenství Stříbro 
V rámci projektu (reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016073) financovaného z Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost je služba poskytována v Plzeň-
ském kraji od 1. 9. 2020 do 1. 9. 2022. Cílem projektu je minimalizovat dopad sociálního vyloučení 
osob z cílové skupiny, mezi něž patří osoby sociálně vyloučené, soc. vyloučením ohrožené a osoby 
ohrožené předlužeností. Služba je poskytována na území MAS Český západ.

Odborné sociální poradenství  (identifikátor 4640372)
Unikátní sociální služba zařazená do okruhu služeb s nadregionální a celostátní působností 
je za finanční podpory MPSV poskytována od 30. 11. 2020. Její působnost je celostátní, 
přičemž pobočky služby se nacházejí v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí 
nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a Zlíně. Ve spo-
lupráci se zahraničním partnerem, Českou obcí, poskytujeme odborné sociální poradenství lidem 
starším 18 let, kteří žijí či se dlouhodobě zdržují ve Velké Británii a řeší svojí životní situaci v souvis-
losti s brexitem. Uživatelům (občanům ČR) ve Velké Británii nabízíme pomoc při zprostředkování 
žádosti o nové doklady (cestovní pas, rodný list), vyřízení statusu usedlíka; uživatelům, kteří se vra-
cejí do Čech, pomáháme vyřídit nové doklady (občanský průkaz, rodný list), nalézt zaměstnání, vy-
řídit sociální dávky, zajistit lékařskou péči a zdravotní pojištění, nalézt školské zařízení pro děti atd. 
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4. Programy na podporu bydlení

Bydlení je základ
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměst-
nanost (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006446) byl realizován v Moravskoslezském a Olo-
mouckém kraji (Olomouc a Bohumín). Hlavním cílem bylo ubytovat osoby žijící v nepříznivých pod-
mínkách (azylové domy, ubytovny atd.) ve volných bytech dostupných na trhu a pomoci jim tyto by-
ty udržet. Vycházíme z myšlenky, že pokud má člověk kde bydlet normálním a důstojným způso-
bem, zvyšuje se i jeho motivace a kompetence k řešení ostatních nepříznivých životních okolnos-
tí (řešení dluhů či získání zaměstnání atd.). Projekt byl realizován od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Cel-
kem bylo podpořeno 100 osob.

Bydlím, tedy jsem!
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměst-
nanost (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006169) byl realizován ve městě Slaný ve Středočes-
kém kraji. Jednalo se o službu zaměřenou přímo na podporu bydlení osob ze sociálně vyloučených 
lokalit. Hlavním cílem bylo ubytovat osoby žijící v azylových domech, ubytovnách a dalších nepříz-
nivých podmínkách pro bydlení v na trhu dostupných volných bytech a pomoci jim tyto byty udr-
žet. Vycházíme z konceptu Housing first, podle kterého v případě, kdy má člověk kde bydlet, má ná-
sledně větší kompetence a motivaci k řešení ostatních nepříznivých životních situací, jako např. ře-
šení dluhů, realizace na trhu práce apod. Projekt byl realizován od 1. 9. 20217 do 31. 8. 2020. V rám-
ci dlouhodobé spolupráce bylo podpořeno 43 osob.

Bydlíš, bydlím, bydlíme
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměst-
nanost (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011248) je realizován ve městě Písku v Jihočeském 
kraji. Cílem projektu je ubytovat osoby žijící v azylových domech, ubytovnách a dalších nepříznivých 
podmínkách pro bydlení v na trhu dostupných volných bytech a pomoci jim tyto byty udržet. Vychá-
zíme z myšlenky, že v případě, kdy má člověk kde bydlet, má následně větší kompetence a motiva-
ci k řešení ostatních nepříznivých životních situací, jako např. řešení dluhů, realizace na trhu práce 
apod. Projekt je realizován od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021.
Ve všech uvedených projektech jsme nabízeli beneficientům podporu v těchto oblastech:

• vytvoření individuálního plánu bydlení - zmapování potřeb bydlení a představ o bydlení – o jak 
velkou jde domácnost, kde by chtěli bydlet, za jakých finančních podmínek + specifické poža-
davky (bezbariérovost atd.); narovnání představ - co je a co není reálné;

• finanční analýza příjmů a výdajů domácnosti, nastavení rozpočtu domácnosti, zmapování pří-
padných dluhů a doporučení jejich řešení, nastavení splátkových kalendářů, motivace k úspo-
rám na kauci na budoucí bydlení, motivace k nalezení práce pro zvýšení příjmů, kontrola toho, 
zda je beneficient příjemcem dávek, na které má nárok;

• budování dalších kompetencí v oblasti bydlení – pomoc s komunikací, podpora nekonfliktního 
chování, udržováním čistoty, motivace k aktivnímu přístup;

• vyhledávání bydlení na volném realitním trhu – s pomocí realitního specialisty hledáme nabíd-
ky „na míru“, participujeme při prohlídkách bytů, sepisování žádosti o městský nebo sociální 
byt; kontrole nájemní smlouvy, pomoci se stěhováním, s vybavením bytu, seznámení se sou-
sedy, nájemním řádem, v případě akutní bytové tísně pomáháme s nalezením tzv. přechodné-
ho bydlení;
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• asistence po přestěhování – poradenství stran nastavení jak ideální výše záloh, aby nevznikl ne-
doplatek, podpora v komunikaci s majitelem, v řešení případných konfliktů či nedoplatků;

• pomoc s udržením nového bydlení – podpora beneficienta v  kompetencích v oblasti bydlení i 
v jiných oblastech života, při budování sousedských vztahů a zapojením se do nové komunity.

Housing first
Projekt Housing first realizujeme od 1. 7. 2019 do 29. 6. 2022 v Moravskoslezském kraji (reg. č.: CZ.0
3.2.X/0.0/0.0/19_108/0013971). Je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Ope-
račního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je získání a udržení standardního obydle-
ní, sekundárním cílem je zlepšení celkové situace podporovaných osob z cílové skupiny. Snahou je 
nejen nalezení bydlení, ale především vytvoření domova. 

Organizace Romodrom o.p.s. spolu s partnerskou organizací Nová možnost, z. ú., se zavázala v rám-
ci projektu zajistit minimálně 21 domácnostem z Moravskoslezského kraje standardní bydlení. Pro-
jekt je realizován po dobu 3 let a je zaměřen na pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám so-
ciálním vyloučením ohroženým, kteří mají i jiné problémy (např. závislosti, duševní onemocnění aj.). 
Je určen lidem bez domova a osobám žijícím v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování. 

S účastníky, kteří jsou vybráni na základě potřebnosti zjištěné z anamnestického dotazníku, sestavu-
jeme individuální plán bydlení. Z portfolia bytů společně s účastníkem vybereme ten, který je pro 
účastníka nejvhodnější (finančně dostupný, v lokalitě, kde chce účastník žít, splňující účastníkovy 
požadavky v jiných kritériích), následuje fáze podpisu smlouvy a příprava na stěhování – domluve-
ní na koho budou napsány energie, seznámení s domovním řádem, se zvyklostmi v domě; plánová-
ní jednotlivých kroků stěhování, domluvení dalšího vybavení bytu. Dále účastníky podporujeme po 
přestěhování – pravidelně je navštěvujeme, pomáháme jim kontrolovat platby nájmu a energií, řešit 
vzniklé problémy (včetně vztahů s majitelem bytu nebo sousedy), pracovat s rodinným rozpočtem, 
a předcházet rizikům spojených se ztrátou bydlení. Podporujeme účastníky při zapojení se do ko-
munity, řešení osamělosti, rodinných vztahů, dluhů a motivaci k pracovní činnosti.

Nákup bytu pro účely sociálního bydlení v ulici Alfonse Muchy v Nymburce
Cílem projektu (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008560) je zajištění přístupu cílové skupině 
(osobám v bytové nouzi) k dlouhodobému nájemnímu bydlení k čemuž byla v roce 2018 poříze-
na bytová jednotka ve městě Nymburk s navazující dobou  udržitelnosti. Tento byt organizace Ro-
modrom o.p.s. nabízí k dlouhodobému nájemnímu bydlení osobám, které tímto způsobem mohou 
překlenout nepříznivou sociální situaci. Současně jsou cílové skupině poskytovány služby sociální 
práce, které přispějí k sociální inkluzi a celkové pomoci ke svépomoci tak, aby byly osoby v byto-
vé nouzi schopné zajistit si sami standardní bydlení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, pro-
střednictvím programu 11703 - Integrovaný regionální operační program. 

Sociální byty Liberec 
Projekt Sociální byty Liberec, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010290 je spolufinancován Evrop-
skou unií, prostřednictvím programu 11703 - Integrovaný regionální operační program. Cílem pro-
jektu „Sociální byty Liberec“ je zajištění přístupu cílové skupině - osobám v bytové nouzi, k dlouhodo-
bému nájemnímu bydlení prostřednictvím nákupu bytové jednotky ve městě Liberec. Takto pořízené 
nájemní byty organizace Romodrom o.p.s. nabízí k dlouhodobému nájemnímu bydlení osobám, kte-
ré tímto způsobem mohou překlenout nepříznivou sociální situaci. Současně jsou cílové skupině po-
skytovány služby sociální práce, které přispějí k sociální inkluzi a celkové podpoře ke svépomoci tak, 
aby byly posléze osoby v bytové nouzi schopné zajistit si vlastními silami standardní bydlení.
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5. Další projekty a činnosti 

Pracovní podpora – cesta k úspěchu
Projekt (reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009171) financovaný Evropským sociálním fon-
dem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost byl realizován v období od 1. 10 2018  
do 29. 9. 2020. Zaměřoval se na komplexní podporu osob z národnostních menšin (především Ro-
mů) v Olomouckém kraji. Náplní projektu byla podpora vybraných osob z CS v oblasti zaměstnanosti. 
Komplexní podpora byla poskytována během celého procesu hledání zaměstnání, od počáteční mo-
tivace, přes zlepšování potřebných znalostí a dovedností, až po úspěšné nalezení nového zaměstnání. 

Pracovní motivace k příležitostem ve Slaném
Projekt (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015977) financovaný Evropským sociálním fondem 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost je realizován od 1. 2. 2020  do 30. 6. 2022. 
Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost a šance osob ohrožených sociálním vyloučením na 
trhu práce, motivovat je k odstraněním překážek pro vstup na trh práce, poskytnout jim podporu 
při vstupu a udržení se na trhu práce, zvýšit jejich pracovní kompetence a poskytnout jim poraden-
ství v oblastech pracovně-právní problematiky a dluhového poradenství. Služby jsou poskytovány 
ambulantně i v terénu včetně domácnosti klientů. Projekt počítá i s vytvářením tréninkových pracov-
ních míst ve spolupráci s potencionálními zaměstnavateli.

Asistent prevence zdraví na území MAS SKCH 
Projekt (reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009874) byl financován z prostředků Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, v období od 1. 11. 2018 do 31. 
10. 2020. Cílovou skupinou projektu byly osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohro-
žené, žijící na území MAS Chrastecko, Skutečsko a Košumbersko; konkrétně se jednalo o osoby 
starší 18 let, osoby pečující o osobu blízkou, osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky a oso-
by v nepříznivé životní situaci, které mají ztížený přístup k informacím, službám a institucím z oblas-
ti prevence zdraví a zdravotnictví. 

Cílem projektu bylo zmírňování dopadu sociálního vyloučení, specificky ve smyslu předcházení ne-
rovnostem v oblasti zdravotní péče. Služby byly poskytovány terénní formou, dvěma asistenty pre-
vence zdraví. Ti poskytovali asistenční služby pří jednání se službami a institucemi v oblasti zdra-
ví, při obnově a vyřízení dokladů souvisejících se zdravím (průkaz pojištěnce, průkaz OZP, potvrze-
ní o zdravotním stavu atd.), podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami, doprovod do zaříze-
ní zdravotních a návazných služeb, základní právní poradenství v oblasti zdraví, osvětu k podpoře 
zdravého života. V rámci projektu bylo podpořeno 142 osob.

PREROD
PREROD je již „tradičním“ projektem organizace, po více let realizovaným za podpory Hlavního 
města Prahy grantem pro oblast prevence kriminality. Také v roce 2020 cílil PREROD na prevenci re-
cidivy osob propuštěných z VTOS a jejich úspěšné začlenění zpět do společnosti za souběžné pod-
pory rodinného systému; pracovník v přímé péči individuálně pracuje jak s osobou před propuště-
ním, tak s rodinou. Realizuje motivační rozhovory, poskytuje sociální poradenství a další podporu, a 
to s cílem usnadnit návrat propuštěného do rodiny a omezit rizika socioekonomického propadu ro-
diny. Cílovou skupinou jsou osoby ve VTOS ve Věznici Vinařice, Oráčov, Příbram, Pardubice a Svět-
lá nad Sázavou a jejich rodiny fakticky žijící na území Hl. m. Prahy. 
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Rodiče dětem, děti rodičům 2020
Projekt realizovaný z prostředků Ministerstva spravedlnosti v rámci dotačního titulu „Program pod-
pory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody“ byl zaměřen na zajištění kon-
taktu rodiče ve VTOS a dítěte (nejen v rámci sociální práce, ale i logisticky) za současné podpory ak-
térů v oblasti metod sociální práce a psychoterapeuta. Aktivity probíhaly v kontextu služby Terénní 
programy - Vězeňský program (identifikátor 2636618). Smyslem projektu bylo budování, udržení, 
či upevnění rodinných vazeb mezi rodičem ve VTOS a jeho potomkem (potomky), podpora zajiště-
ní zdravého psychického vývoje dítěte, omezení negativních dopadů způsobených umístěním ro-
diče do VTOS či odloučením rodiče a dítěte a podpora funkčních vztahu a rodinného zázemí osob 
ve VTOS a po propuštění.

Revize a zefektivnění služeb v sociální oblasti
Projekt (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015284) realizovaný v období od 1. 4. 2020 do 30. 3. 
2022 je financován z prostředků Evropského sociálního fond  prostřednictvím Operačního progra-
mu Zaměstnanost. Jeho hlavním cílem je zvýšení kvality a udržitelnosti sociálních služeb poskyto-
vaných organizací Romodrom o.p.s. Silný důraz klademe na lidský faktor, zejména pak na potřeby 
a požadavky našich zaměstnanců. Záměrem projektu je odhalení problematických míst a následné 
dosažení pozitivních změn, správné a aktuální nastavení procesů v organizaci, způsobů komunikace 
i práce s dokumentací uvnitř organizace. Kromě oblasti organizačních procesů je řešeno také zjed-
nodušení a zpřehlednění způsobu vykazování podporovaných klientů a rozšíření znalostí a doved-
ností pracovníků ve vztahu k cílové skupině. 

Romské překlady pro online televizi Tuke.TV
Projekt Romské překlady pro online televizi Tuke.TV, dotačně podpořený Úřadem vlády České re-
publiky, byl realizován v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Projekt se zaměřoval na podpo-
ru efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republi-
ce. Romodrom o.p.s., společně se svým partnerem romskou online televizí Tuke.TV, připravil vysílá-
ní na Youtube kanálu Tuke.TV. Od roku 2020 tak Romové nejen v České republice mohou sledovat 
dva autorské pořady, na jejichž tvorbě a natáčení se podílíme – hudební magazín „Amare lavuta-
ra“ a kuchařskou show „Vaření s Maruškou“. Pořady byly natáčeny částečně v českém a částečně v  
romském jazyce s titulky, a to zábavnou a odlehčenou formou, která umožňuje jejich dopad na širo-
kou cílovou skupinu diváků. Vybrané formáty i tematické oblasti byly zvoleny na základě mediálního 
průzkumu mezi zástupci romské populace v České republice, který Romodrom o.p.s realizoval v 8  
krajích ČR s více než 500 respondenty. Jednalo se o vůbec prvním průzkumem tohoto typu u nás.

Pracovní zkušenosti v mediálním průmyslu
Projekt Pracovní zkušenosti v mediálním průmyslu byl dotačně podpořený z Evropského sboru 
solidarity a realizován v období od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2020. Projekt se zaměřoval na zvyšování 
kompetencí mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti mediálních kompetencí.  
Cílem bylo také zvýšit povědomí o nové romské online televizi a bourat předsudky vůči Romům. 
Tvůrci projektu vytvořili celkem 4 díly romských pořadů na téma hudby a vaření. 
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Rechance
Romodom o.p.s. je partnerskou organizací evropského projektu RECHANCE zaměřeného na vzdě-
lávání osob, které prošli vězením. Projekt je dotačně podpořený z projektu Eramsus + a trvá od lis-
tpadu 2020 do října 2022. Projekt je zaměřen na vzdělávání a podporu jejich osobního rozvoje, na 
zvýšení šancí vstupu do společnosti skrze rehabilitaci a získání nových znalostí, dovedností a kom-
petencí. Zároveň se projekt věnujeme osobám, které se zabývají vzděláváním těchto lidí, pomo-
cí koučingu, mentoringu, diferenciální pedagogiky, inklusivního vzdělávání, tréninkových metod a 
praktik. Projekt probíhá v 6 zemích Evropy a podílí se na něm 8 organizací, z rozmanitého prostře-
dí s bohatými zkušenostmi a s důrazem na propagaci kultury vzdělávání dospělých. Jde o organiza-
ce: Xenios Polis Culture, Science and Action a Prolepsis z Řecka, Center for Social Innovation a Eu-
ropean University Cyprus z Kypru, organizaci Prism z Itálie, Znam i Moga z Bulharska a Spectrum Re-
search Centre z Irska. 

Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci Semněvice
Projekt Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci Semněvice,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016672 je financován Evropským sociálním fondem, 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt Dluhové poradenství Semněvice a 
komunitní práce v obci Semněvice je realizovaný v období od 1. 9. 2020 do 30. 4. 2022. Projekt je 
zaměřen na snížení napětí mezi obyvateli sociálně vyloučené lokality a ostatních obyvatel Semně-
vic, zlepšení vzájemného soužití obyvatel obce a životní situace rodin v sociálně vyloučených loka-
litách, stabilizace ekonomické a sociální situace osob, nasměrování k vyřešení jejich zadluženosti a 
k zodpovědnému přístupu k jejich závazkům, obnova a rozvoj klíčových kompetencí, dovedností, 
znalostí a schopností prostřednictvím komunitní práce. 
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6. Ekonomická zpráva, sponzoři a donoři

Přehled zdrojů

ESS 118 250 Kč

EU - MPSV - ESF - OPZ 35 558 127 Kč

Úřad vlády 87 000 Kč

Evropská komise 4 306 609 Kč

MPSV 18 718 311 Kč

MPSV par. 101 1 500 000 Kč

MPSV par. 105 100 000 Kč

Moravskoslezský kraj/MPSV 1 660 000 Kč

MŠMT/ESF 5 549 390 Kč

Pardubický kraj 133 000 Kč

Pardubický kraj/MPSV 974 000 Kč

Hlavní město Praha 465 000 Kč

Středočeský kraj/MPSV 5 587 700 Kč

Středočeský kraj/ ESF OPZ III 5 466 400 Kč

Liberecký kraj 137 000 Kč

Liberecký kraj/MPSV 2 100 000 Kč

Statutární město Liberec 149 819 Kč

Statutární město Brno 350 000 Kč

Úřad práce ČR 180 630 Kč

Dary 156 989 Kč

Vlastní činnost 1 151 300 Kč

Celkem 84 449 526 Kč



| 17



18 |

7. Aktuální kontakty

Sídlo organizace
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Kontaktní adresa: Na Březince 14, 150 00 Praha 5
Tel.: 226 521 495

Vedení organizace
Marie Gailová – zakladatelka a ředitelka
Nikola Taragoš – ředitel pobočkové sítě
E-mail: taragos@romodrom.cz
Bc. Michaela Cinová – provozní ředitelka
E-mail: cinova@romodrom.cz
 
Personální oddělení
Mgr. Lucie Hendrychová – personalistka
Mobil: +420 725 831 324
E-mail: luciehendrychova@romodrom.cz
 
Fundraisingové oddělení
Mgr. Barbora Slavíčková – fundraiserka
Mobil: +420 723 953 870
E-mail: barboraslavickova@romodrom.cz

Projektové oddělení
Mgr. Tomáš Drozd - manažer projektů
Mobil: +420 775 593 966
E-mail: tomasdrozd@romodrom.cz
  
Ekonomické oddělení
Ing. Linda Pudilová – finanční manažerka
Mobil: +420 721 776 073
E-mail: kaliprofin@romodrom.cz

Kontakty na jednotlivé služby, programy a projekty viz www.romodromcz.cz.


