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2. 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 především mimo hl. m. Prahu, včetně Prahy celkem  
v osmi krajích České republiky. Činnost sdružení se dle typu poskytovaných služeb  
a realizovaných programů dělí na tři oblasti: programy pro děti a mládež,  
programy pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit a vězeňské programy. 
 
Vedení společnosti: 
ředitelka: Marie Gailová 
ředitel programů: Nikola Taragoš 
ekonomická ředitelka: Michaela Cinová 
 
IČO: 26537036 
Sídlo: Rybná 716/24,Staré Město, 110 00 Praha 1 
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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3. Programy pro děti a mládež  

 

3.1. Vzdělávací programy 

 

Zaměřujeme se na podporu včasné péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí spojenou 
s aktivizací rodičů ve vztahu ke vzdělávání jejich dětí. Práce s dětmi v předškolním věku se nese 
v duchu posílení a rozvoje klíčových dovedností a znalostí potřebných při nástupu do školy, školákům 
poskytujeme především doučování. Akcent klademe na terénní pedagogickou práci v rodinách a 
úzkou třístrannou spolupráci školských zařízení, rodičů a pedagogů Romodrom o.p.s. Hlavním cílem 
programů je zapojení dětí z odlišného sociokulturního a sociálního prostředí do běžného vzdělávacího 
systému za pomoci individuálního přístupu a odborného pedagogického působení a maximální rozvoj 
potřebných dovedností a znalostí dětí pro nástup do běžné mateřské a základní školy. Neméně 
důležitý je také rozvoj rodičovských kompetencí rodičů dětí při získávání znalostí, dovedností pro 
práci s dětmi v předškolním i školním věku - umožnit rodičům každodenní přístup k informacím 
lokálního i zákonného charakteru týkající se vzdělávání, poskytnout rodičům dětí podporu při péči o 
jejich děti, rozvíjet aktivní přístup rodičů ke vzdělávání a práci s dětmi. 

 

Olomoucký kraj (Prostějovsko) 

 

Centrum předškolního vzdělávání Hradčany-Kobeřice 
Finanční zajištění: Nadace Agrofert, Nadační fond Albert dětem, Nadace Vinci 

 

Centrum předškolního vzdělávání vzniklo v roce 2013. Navštěvují je předškolní děti a jejich rodiče ze 
sociálně znevýhodněného prostředí z obcí Hradčany-Kobeřice a z 1 km vzdálených Dobromilic. 
Primární cílovou skupinou jsou děti ve věku od 2 do 6 let, které dříve nenavštěvovaly žádné 
předškolní zařízení. Hlavním cílem je vyrovnávat sociokulturní handicap dětí, pomoci jim hladce přejít 
do standardní mateřské školy, úspěšně nastoupit povinnou školní docházku a následně dobře obstát 
na běžné základní škole (spádová MŠ a ZŠ se nachází v blízkých Dobromilicích). Specifickým prvkem 
činnosti Centra je zapojení romské ženy z místní lokality na pozici asistentky pedagoga. Její 
přítomnost zvyšuje důvěryhodnost Centra a návštěvnost ze strany cílové skupiny. Zároveň vytváříme 
prostor pro odborné znalosti a dovednosti rodičů dětí navštěvujících naše Centrum. Ti je poté 
uplatňují v oblasti vzdělávání a výchovy dětí ve vlastních rodinách, s přesahem do celé komunity. V 
našem Centru předškolního vzdělávání si zakládáme na vytváření rodinného prostředí. Snažíme se o 
vlídný přístup založený na empatii a podpoře, která je pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 
velmi důležitá. Pozitivní dopad činnosti Centra je násoben spoluprací se sociálně aktivizační službou 
pro rodiny s dětmi, kterou Romodrom o.p.s. na Prostějovsku poskytuje. Toto propojení umožňuje 
efektivně řešit situaci jednotlivých rodin komplexně.  V roce 2015 působil v našem Centru jeden 
pedagog pro předškolní vzdělávání a jeden asistent pedagoga. V průběhu roku navštěvovalo centrum 
celkem 19 dětí předškolního věku (z toho 13 pravidelně), se kterými jsme se aktivně připravovali na 
předškolní a školní docházku, a to aktivitami obdobnými jako v klasické mateřské školce: komunitní 
kruh, pohybové aktivity, výchovně – vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, výtvarná činnost, 
hudebně – pohybové aktivity a další, dále metodami vhodnými pro práci s dětmi z odlišného 
sociokulturního prostředí – zejména posílení individuální práce s dítětem, logopedická cvičení (včetně 
pravidelných návštěv logopeda přímo v Centru), aktivity na rozvoj slovní zásoby (pohádky, říkanky, 
obrázkové čtení, aj.) a zrakového a sluchového vnímání, využívání znalostí dětí z jejich 
sociokulturního prostředí (např. písně, tance), aj. Realizujeme také zážitkovou pedagogiku. 

 



„Z ulic do lavic“ 
Finanční zajištění: NORSKÉ FONDY - Fond pro NNO Nadace partnerství 

Projekt v celkové délce 1. 8. 2014 - 30. 4. 2016 financovaný z grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci EHP fondů (program „Fond pro nestátní neziskové organizace“) byl úspěšně realizován po 
celý rok 2015. V rámci projektu jsme aktivně pracovali na pozitivní změně situace sociálně 
znevýhodněných romských dětí z obce Dobromilice a Hradčany-Kobeřice ve smyslu zlepšení startovní 
pozice těchto dětí před a při zapojení do hlavního vzdělávacího proudu a zvýšení školní úspěšnosti 
těchto dětí.  Těchto cílů bylo dosahováno prostřednictvím přímé pedagogické práce v rámci 
předškolní a školní přípravy, zavedením kvalitních volnočasových aktivit a intenzivním zapojením 
rodičů do procesů rozvoje dětí a dále funkční spolupráci mezi Romodrom o.p.s., ZŠ Dobromilice, MŠ 
Dobromilice a obcemi Dobromilice a Hradčany-Kobeřice.  V monitorovaném období jsme kontinuálně 
podporovali více než 80 osob. Podpora dětí školního věku probíhala na základě individuálních 
vzdělávacích plánů dětí (IVP) připravovaných a evaluovaných klíčovým pracovníkem (pedagog) ve 
spolupráci s asistentem pedagoga, metodikem projektu a v neposlední řadě na základě konzultace s 
rodiči dítěte. Přímá podpora se uskutečňovala formou doučování, pomoci s přípravou domácích 
úkolů a dalších metod rozvoje dítěte. V rámci volnočasových aktivit jsme se snažili o inspiraci rodičů a 
dětí, jak společně trávit volný čas a dále o posilování komunitní soudržnosti a snížení předsudků jak 
ze strany majority, tak minority (účastnili jsme se společných akcí, odprezentovali, co jsme se s dětmi 
naučili, pomohli s výzdobou obce, učili děti slušnému chování (zdravit, vycházet se sousedy apod.). 
Díky dlouhodobé a kontinuální práci s dětmi, které naše Centrum navštěvují, jsme měli možnost 
sledovat velké pokroky – dětem se rozvinula slovní zásoba v českém jazyce, viditelně se zdokonalily 
také v jemné a hrubé motorice, v samoobsluze a v osvojování hygienických návyků a sociálních 
pravidel chování. Díky pravidelným logopedickým sezením se u dětí velmi zlepšily řečové dovednosti. 

 

Středočeský kraj (Slánsko) 

 

Centrum předškolní výchovy a doučování 
Finanční zajištění: Nadace Agrofert, nadace Vinci 

V červenci 2015 začal nový projekt Centrum předškolní výchovy a doučování. Základní myšlenkou 
projektu je zajištění včasné péče dětem ze sociálně vyloučeného prostředí či dětem vyloučením 
ohrožených a jejich rodinám. Hlavním cílem projektu je vytvoření podpůrného prostředí pro děti za 
přispění aktivit tak, aby byly schopny bez problémů nastoupit do MŠ a ZŠ a pomoci jim udržet se tam. 
Práce s rodinou pak umožní těmto dětem vyrůstat v podnětném domácím prostředí, které je důležité 
pro jejich další vývoj. Centrum je určeno dětem ve věku 2-10 let, které nevyužívají běžné možnosti 
předškolní a školní přípravy. Za pomoci pravidelných aktivit (příprava předškoláků, doučování 
školáků) usilujeme o zvýšení předpokladu zapojení těchto dětí do hlavního vzdělávacího proudu. 
Chceme posílit jejich připravenost na úspěšné zahájení školní docházky a pomoci se jim udržet v 
hlavním vzdělávacím proudu.  Hlavním cílem projektu je tedy vytvoření podpůrného prostředí pro 
děti za přispění aktivit tak, aby byly schopny bez problémů nastoupit do MŠ a ZŠ a dobře prospívat. 
Práce s rodinou pak umožní těmto dětem vyrůstat v podnětném domácím prostředí, které je důležité 
pro jejich další vývoj. Chceme vyrovnat jejich sociální a kulturní handicap, který jejich vrstevníci z 
běžného prostředí nemají. Podpořeno bylo celkem 30 dětí, z toho 10 dětí předškolního věku a 20 dětí 
školního věku.  

 

 



„Na cestě za vzděláním“ 
Finanční zajištění: NROS – Blokový grant – Fond pro NNO Nadace partnerství, Petrovický – dar 

Od dubna 2015 jsme ve městě Slaný začali nový projekt. Díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a 
Norska v rámci EHP fondů (program „Fond pro nestátní neziskové organizace“), zde realizujeme 
projekt s názvem „Na cestě za vzděláním“. Cílem projektu je přispět k pozitivní změně situace 
sociálně znevýhodněných dětí z města Slaný, ve smyslu zlepšení startovní pozice těchto dětí před 
zapojením do hlavního vzdělávacího proudu a zejména při nástupu do základní školy a dále zvýšení a 
udržení školní úspěšnosti těchto dětí. Díky tomuto projektu jsme v roce 2015 pomáhali celkem 20 
dětem docházejícím na 1. stupeň ZŠ s přípravou domácích úkolů, pochopit a procvičovat novou látku 
tak, abychom co nejlépe podpořili jejich úspěch na základní škole. Díky spolupráci se základními 
školami ve Slaném byly podepsány tzv. trojstranné dohody tak, abychom mohli se základní školou 
plnohodnotně spolupracovat na společných cílech rozvoje a podpory dětí. Od začátku školního roku 
jsme tak se školáky vypracovávali domácí úlohy, pomáhali jim se školní přípravou a věnovali se dalším 
vzdělávacím aktivitám. Doučování probíhalo v odpoledních hodinách v prostorách základních škol, 
dále v prostorách Centra předškolní výchovy a doučování Romodrom o.p.s. ve Slaném a v neposlední 
řadě také přímo v rodinném prostředí dětí za účasti rodičů. Po splnění těchto školních povinností byly 
děti odměňovány formou volnočasových aktivit (sportovní hry, tanec, zpěv, kreativní tvorba aj.) 

 

 

Dětská skupina Romodrom Slaný 
Finanční zajištění: ESF OP LZZ, projekt „Zařízení péče o děti předškolního věku Romodrom Centrum 

předškolní výchovy Slaný“ 

Ke 30.6.2015 byl ukončen projekt Zařízení péče o děti předškolního věku ve městě Slaný.  Jednalo se 
o nové zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona. Cílem projektu bylo 
umístit děti zaměstnanců občanského sdružení Romodrom do nově vzniklého zařízení a tím podpořit 
sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců. Docházka dětí byla rozdělena denně do dvou 
tříhodinových bloků. Přes počáteční problémy s ustálením docházky dětí do zařízení se podařilo 
nastavit pravidelnost jejich docházení.  V průběhu projektu byla potřeba transformace činnosti ve 
školce do sofistikovanějšího systému, který dával dětem více podnětů a napomáhal jim k 
systematičtějšímu rozvíjení jejich individuálních schopností a dovedností.  Do projektu se zapojilo 
přes 30 dětí a jejich rodičů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Sociální programy pro děti a mládež 

 

Hlavní město Praha (Karlín, Libeň) 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hl. m. Praha (identifikátor 6077428) 
Finanční zajištění: HMP/MPSV – dotace pro poskytovatele sociálních služeb, HMP – grant, MČ Praha 
8 - grant 

Tato sociální služba je realizována již od roku 2008 v městské časti Praha 8. Cílovou skupinou jsou děti 
a mládež od 6 do 26 let. Během otevírací doby je cílová skupina omezena na věk 9 – 19 let, přičemž 
ostatní klienti mohou přijít mimo otevírací dobu na individuální konzultace. Zaměřujeme se 
především na děti a mládež, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženy sociálně 
patologickými jevy, nevyhledávají standardní formy institucionalizované péče a nemají dostatek 
vhodných a pozitivních možností trávení svého volného času. Cílem služby je minimalizovat u dětí a 
mládeže možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a nabídnout jim profesionální podporu při řešení obtížných životních situací. 
Obsahem služby je navazování kontaktu, poskytování informací, sociální poradenství, podpora a 
vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života jejich uživatelů. Této 
podpory se většině našich klientů nedostává v jejich rodinném prostředí. Naše nízkoprahové zařízení 
si tak klade za cíl předejít mezigeneračnímu předávání sociálního vyloučení.  Snažíme se být pro děti 
oporou při nesnadné cestě dospíváním. Pro naše klienty je v jejich problematickém životě důležitá 
především jistota, kterou jim v určité době a místě vždy poskytneme. Naše služba je od začátku 
pevně spjata s Karlínem. Poslední dobou však v této čtvrti došlo k privatizaci bytů a mnoho chudších 
obyvatel se muselo odstěhovat. Karlín už není vyloučenou lokalitou, ale to neznamená, že by náš klub 
měl méně klientů. Předloni se ze středu Karlína přestěhovala i naše služba, která nyní sídlí na jeho 
hranicích s Libní. Klienti si nás našli znovu – a to jak naši původní, tak i noví z jiných pražských čtvrtí. 
Mnoho z našich klientů už prošlo jinými kluby a naši službu berou jako další zastávku. Tuto migraci 
pozorují i kolegové a kolegyně z jiných klubů. V roce 2015 průběžně využívalo službu celkem 78 dětí. 

 

 

Tábor 2015 pro děti navštěvující NZDM – Praha 
Finanční zajištění: HMP, Městská část Praha 8 

Jedním z prostředků, jak pomáháme našim klientům z NZDM – Praha, je i smysluplné trávení volného 
času pomocí různých aktivit zážitkové pedagogiky. Nejdůležitější akcí roku je již tradičně letní tábor, 
který byl v roce 2015 určen především pro mladší děti. Kromě velké táborové hry bylo součástí 
programu například sjíždění řeky Sázavy na raftech a návštěva kulturních památek. Na táboře letos 
poprvé probíhal hudební workshop. Profesionální hudebníci seznamovali děti s hudebními nástroji a 
nakonec došlo i na složení táborové hymny. Letní tábora v Ratajích nad Sázavou se zúčastnilo 25 dětí. 

 

 

 

 

 

 



4. Programy pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit 

 

Terénní programy 
Cílem terénních programů je integrace osob ohrožených sociálním vyloučením formou terénní 
sociální práce. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, žijící v sociálně 
vyloučených 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 aktivizační služby je nabízet pomoc rodinám z vyloučených lokalit prostřednictvím 
motivace rodin, 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 
ohroženy či stiženy sociálním vyloučením a výskytem sociálně patologických jevů (nezaměstnanost, 
záškoláctví, zadluženost). Hlavním cílem služby je zvýšit sociální začlenění a optimální fungování rodin 
s dětmi, u kterých existuje riziko sociálního vyloučení, nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku 
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, 
školství, dluhové poradenství, ochrana spotřebitele, sociálně zdravotní poradenství, osvěta. Uživatele 
sociální služby informují o institucích následné péče, popř. uživatele do nich v odůvodněných 
případech doprovází. Vybrané příklady poskytovaných služeb dle nejčastěji frekventovaných oblastí: 
Zaměstnání – jednání s ÚP ČR ve prospěch uživatele, diagnostika vzhledem k výběru vhodného 
zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, komunikace se zaměstnavateli za účelem získání 
pracovního místa; bydlení - řešení nevyhovujících bytových podmínek, převody a rušení smluv ke 
službám spojených s bydlením; dluhy – poskytování odborného dluhového poradenství po osobní 
bankrot; zajištění příslibu ubytování k žádosti o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody. Sociální služba je poskytována převážně v ambulanci (kanceláři) příslušné sociální služby, 
může být poskytována i v domácnosti uživatele, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník 
může uživatele služby v rámci naplňování zakázky doprovázet. 

  

Sociální a pracovní 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 pracovních 
návyků, pomoc při hledání a udržení zaměstnání, posílení samostatnosti uživatelů, rozšíření znalostí v 
oblasti sociální pomoci, motivace při řešení finančních závazků, získání znalosti, 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 komunitách, vedoucí rizikový 
způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené, etnické menšiny. 

 



4.2. Realizace programů v jednotlivých regionech v roce 2014 

 

Liberecký kraj (Liberec, Jablonec, Tanvald)  

 

Terénní programy - Liberecký kraj (identifikátor 1161877) 
Finanční zajištění: LK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL, ESF OP LZZ IP LK – Zajištění služby 
sociální prevence Terénní programy v Libereckém kraji (Oblastní charita Most), Fond prevence města 
Liberce – grant 

V roce 2015 byla služba poskytována v sociálně vyloučených lokalitách města Liberce (ulice Vojanova, 
U kolory, Vesecká, Jablonecká, Chrastavská, Vratislavická, Na Statku, dále na ubytovně Rosa ve 
Sportovní ulici či individuálně dle aktuálního bydliště uživatelů) a díky projektu IP5 Libereckého kraje i 
v lokalitách Jablonce a Tanvaldu. Financování bylo zajištěno z dotace pro poskytovatele sociálních 
služeb z MPSV a OP LZZ Libereckého kraje pro projekt IP5. Projekt IP5 trval pouze 7 měsíců. V květnu 
2015 byl zdárně ukončen a naplněn. Za dobu trvání projektu pracoval náš tým s 81 uživateli (32 
v roce 2015) v Jablonci a Tanvaldu, zrealizovali jsme 11842 intervencí.  V rámci dotační podpory 
MPSV bylo zapojeno 110 uživatelů sociální služby z Liberce, kterým bylo poskytnuto 3711 intervencí. 
Během celého roku jsme se zapojovali do procesů komunitního plánování statutárního města Liberce, 
Jablonce nad Nisou a Tanvaldu, účastnili jsme se lokálních partnerství a MAS pro Tanvald, podařila se 
prohloubit a navázat nová spolupráce s NNO, úřady apod. Díky této spolupráci se v Liberci vytvořila 
pracovní skupina pro prostupné bydlení, která má ulehčit a pomoci uživatelům služeb dosáhnout po 
splnění kritérií na lepší bydlení. Další činností pobočky (nad rámec sociální služby) bylo pořádání 
dětského dne v Tanvaldu, kterého se účastnilo 100 dětí, či distribuce potravinové a hmotné pomoci. 
Romodrom byl také policií přizván k plánovanému pochodu (demonstrace) v Tanvaldu, aby situace 
byla monitorována a klidněna.  Významnou událostí roku 2015 pro nás bylo absolvování auditu České 
asociace streetwork, kterým jsme prošli s 93% úspěšností. 

 

 

Moravskoslezský kraj (Bohumín, Orlová, Karviná a okolí) 

 

Terénní programy - Moravskoslezský kraj (identifikátor 6059705) 
Finanční zajištění: MSK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL, Blokový grant - Fond pro NNO Nadace 
partnerství, Stránský – dar; projekt „Příležitost pro osoby vyloučené z bydlení“ ESF OP LZZ 

V roce 2015 byla služba realizována v Bohumíně, Karviné, Orlové a Petrovicích u Karviné. Mezi 
nejčastěji řešená témata s klienty patřilo bydlení, dluhy, sociální dávky a zaměstnání. Kromě 
obvyklého rozsahu terénních programů financovaných z prostředků MPSV jsme v rámci služby 
realizovali a v květnu 2015 úspěšně završili inovační projekt „Příležitost pro osoby vyloučené z 
bydlení“ financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekt reagoval na 
neúnosnou bytovou situaci mnoha uživatelů. Na základě spolupráce s našimi uživateli a aktéry 
realitního trhu pracovnice zajišťovaly propojení těch, kteří potřebují normálně bydlet, s volným 
bytovým fondem; pomáhaly rodinám opustit prostředí vyloučených lokalit a ubytoven a získat 
standardní bydlení za standardní peníze v běžné zástavbě. Spolupráce s klienty v rámci tohoto 
projektu probíhala individuálně, eventuálně v malé skupině (např. s manželským párem). V rámci 
klíčových aktivit projektu se pracovnice zaměřovaly na podporu funkční gramotnosti našich uživatelů 
(znalost práv a povinností v oblasti bydlení, finanční gramotnost, obrana proti neoprávněným 



snahám o vystěhování, atd.), na podporu bydlení a posílení kompetencí k bydlení u vybraných 
účastníků projektu a na rozvoj a upevňování spolupráce s majiteli bytů. Sociální službu v roce 2015 
využívalo v souhrnu 159 osob. Bylo poskytnuto celkem 1626 kontaktů a 1861 intervencí.  

 

Jihomoravský kraj (Brno, Zastávka) 

 

Terénní programy - Jihomoravský kraj (identifikátor 8207803) 
Finanční zajištění: JMK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL, Úřad vlády ČR, město Brno – grant, 
Siemens, fond pomoci – dar, společenství vlastníků – dar  

Služba byla v roce 2015 realizována ve městě Brně (Brno Sever, Střed, Husovice, Židenice, 
Maloměřice) a v obci Zastávka. Nejčastěji řešenými zakázkami byla dluhová problematika a 
problematika bydlení a zaměstnání. Tým služby se pravidelně zapojoval do komunitního plánování a 
dalších aktivit. Službu v roce 2015 využívalo celkem 94 uživatelů, 24 mužů a 70 žen. V obci Zastávka 
jsme díky grantu z Úřadu Vlády ČR mohli nad rámec základních činností sociální služby realizovat také 
aktivity komunitní práce. Podařilo se nám podnítit místní komunitu obyvatel sociálně vyloučené 
lokality v oblasti aktivního svépomocného zlepšení životních a bytových podmínek. 

 

Středočeský kraj (Slánsko, Nymbursko) 

 

Terénní programy – Středočeský kraj (identifikátor 5489671) 
Finanční zajištění: SK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL, ESF OP LZZ – Individuální projekt SČK 

 

Služba byla roce 2015 poskytována ve městě Slaném a okolí (Trpoměchy, Bakov, Zlonice, Libušín), 
částečně i v Kladně a dále v Nymburce a okolí (Dymokury, Svídnice, Činěves, Sadská a přilehlé obce, 
Milovice atd.). Nejčastěji řešenými zakázkami bylo bydlení, dluhy, zaměstnání a dávky hmotné nouze. 
Souhrnný počet uživatelů služby za rok 2015 je 292 osob, kterým bylo poskytnuto 3095 intervencí a 
1768 kontaktů. Na službu terénních programů, která plní funkci prvotního kontaktování, vstupování 
do přirozeného prostředí vyloučených lokalit a navazování funkčního vztahu se zde žijícími lidmi, 
plynule navazují další níže uvedené služby a již dříve zmíněné vzdělávací programy zaměřené na děti 
a mládež. Na Slánsku se nám proto daří pracovat velmi komplexně a využívat synergii aktivit.  

 

Sociální rehabilitace - Středočeský kraj (identifikátor 2017666) 
Finanční zajištění: SK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL  

 

Stejně jako v roce předchozím i v roce 2015 služba úzce spolupracovala s dalšími sociálními službami, 
které ve Slaném realizujeme – s terénním programem a se sociálně aktivizační službou pro rodiny 
s dětmi. Služba sociální rehabilitace je zaměřena na podporu osob ze sociálně vyloučených lokalit, 
především matek s dětmi v dlouhodobé finanční tísni a osob v dlouhodobě tíživé životní situaci.  
Služba probíhá formou „kuchyňky“. Prostor, kde je realizována, je členěn na kuchyňský kout a hernu 
pro děti zapojených maminek.  Praktickým základem služby je společná příprava pokrmů, suroviny 
jsou finančně dotovány. Uživatelky se učí vařit levnější jídla, šetrně nakládat s financemi a vést 
domácnost. Prvních 10 vaření vždy bylo dotováno organizací, u dalších 10 se uživatelky podílely na 
nákladech z poloviny a 10 posledních si každá uživatelka hradila už sama. Uvařené jídlo si vždy 
odnesly domů pro svou rodinu. Důraz klademe na získání znalostí v oblasti základní finanční 



gramotnosti 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, celkové zlepšení sociální integrace. O 
tuto službu byl velký zájem, protože klientky si nejen uvařily, ale zároveň probraly s pracovnicí své 
problémy a společně hledaly optimální řešení. Nejčetněji poskytované intervence se týkaly nácviku 
vaření a problematiky v oblasti bydlení a rodiny. V roce 2015 se do programu zapojilo 30 osob. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Středočeský kraj  

(identifikátor 7058421) 
Finanční zajištění: SK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL, města Nymburk a Slaný – grant 

 

V rámci sociálně aktivizační služby ro rodiny s dětmi jsme se jak na Slánsku, tak Nymbursku 
soustředili v roce 2015 na práci s celou rodinou s důrazem na problematiku děti žijící ve vyloučených 
lokalitách. Zaměřili jsme se na doučování a motivování dětí a rodičů ke vzdělávání, zajišťovali jsme dle 
požadavků klientů doprovody do specializovaných poraden, k lékaři, k jednání na OSPOD apod. 
Nejčastěji jsme v rámci služby poskytovali intervence v oblasti školství, péče o zdraví a rodinu. V roce 
2015 jsme intenzivně spolupracovali s 26 rodinami (59 jednotlivci). 

 

Olomoucký kraj (Prostějovsko) 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Olomoucký kraj  

(identifikátor 5500705) 
Finanční zajištění: OK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL  

Sociálně aktivizační služba je na Prostějovsku poskytovaná rodinám s dětmi ve věku od tří let, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením a výskytem sociálně patologických jevů (nezaměstnanost, 
záškoláctví, zadluženost), žijící v prostředí ovlivňujícím a prohlubujícím toto vyloučení. V roce 2015 
terénní sociální pracovníky působili jak v samotném Prostějově, tak i v okolních vesnicích – konkrétně 
se jedná o Dobromilice, Hradčany-Kobeřice, Nezamyslice a Dřevnovice. V lokalitách, kde působíme, 
jsou klienti sociálně slabí, většinou nezaměstnaní, s problematickými bytovými podmínkami. Nejedná 
se ovšem o typické vyloučené lokality – klienti bydli v rodinných domech, které jsou rozptýlené po 
celé vesnici. Společenská a sociální situace naších klientů mnohdy není příliš příznivá, ale mají 
obrovský zájem svoje problémy řešit. Úkolem služby je poskytnout jim odrazový můstek, zvýšit 
motivaci, předejít stavu rezignace a beznaděje. V současné době naše služba poskytuje pomoc v 
těchto oblastech: Dávkové poradenství Dluhové poradenství Podpora vzdělávání Pomoc při zlepšení 
dovedností, které vedou k uplatnění na pracovním trhu Pomoc při hledání samostatného bydlení 
Řešení rodinné problematiky a sousedských vztahů. V roce 2015 jsme spolupracovali s vedením všech 
obcí, kde působili naše pracovníky, s řediteli základních a mateřských škol, s Romskou poradkyni na 
Prostějovsku a s pracovnicemi OSPOD. Taky jsme spolupracovali s pracovníky jiných neziskových 
organizaci. V průběhu roku jsme poskytli 601 intervencí 62 uživatelům služby.  

 

 

 

 

 



Královéhradecký kraj (Broumov) 
 

Centrum pro rodinu Broumov: 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Královéhradecký kraj 
(identifikátor 1990564) 
Finanční zajištění: ESF OPLZZ - Město Broumov „Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov“ 

Odborné sociální poradenství – Královéhradecký kraj (identifikátor 5758003) 
Finanční zajištění: ESF OPLZZ - Město Broumov „Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov“ 

 
Centrum pro rodinu bylo součástí individuálního projektu Rozvoj sociálních služeb pro město 
Broumov, reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00007. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
Posláním Centra pro rodinu byla pomoc a podpora rodin s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v 
Broumově nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Naší snahou bylo posílit jejich schopnosti a 
motivaci řídit svůj život samostatně a převzít odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých 
možností. V rámci Centra pro rodinu byly poskytovány registrované sociální služby (viz níže) a 
fakultativní služba Klub pro rodiče s dětmi od 3měsíců do 4 let (subdodavatel DDM Ulita Broumov). 

 

Hlavní činností sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byla práce s rodinami v jejich 
přirozeném prostředí. Usilovali jsme především o porozumění situaci celé rodiny a práci s jejím 
potenciálem. Pracovníci neplní úkoly ani cíle za uživatele služby, ale podporují ho, provází, společně 
hledají řešení dané situace. Dlouhodobá spolupráce s rodinou má vést ke zvýšení dovedností a 
samostatnosti rodiny. Nejčastěji jsme řešili zakázky týkající se předluženosti rodin, bydlení, rodinných 
a partnerských vztahů. Hojně využívána byla individuální příprava dětí do školy, která je zaměřena na 
komplexní řešení vzdělávacích problémů dětí při současném zapojení rodičů. V rámci ambulantní 
služby byly otevřeny KLUBY pro rodiny s dětmi. Pracovníci na klubu nabízeli aktivity rozvíjející 
dovednosti klientů a také preventivní programy zaměřené na rizikové oblasti jako je záškoláctví, 
šikana, experimenty s drogami atd.  

 

Odborné sociální poradenství celý rok vyhledávaly osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. 
Docházely do poradny v Centru pro rodinu Broumov, kde hledaly podporu a pomoc při řešení 
nepříznivých životních situací v různých oblastech lidského života jako např. zaměstnání, bydlení, 
rodina, majetek, dluhy, smluvní vztahy. Největší zájem byl o řešení dluhové problematiky, kdy 
odborná poradkyně účinně pomáhala řešit problémy s rostoucími dluhy. Obvyklými poradenskými 
tématy byla např. komunikace s věřiteli, postup v soudních řízeních souvisejících s dluhy, nastavení 
splátkového kalendáře. Část klientů, jejichž problémy byly závažnějšího rázu, muselo poradnu 
navštívit opakovaně. Chod odborné poradny zajišťovala advokátka. Na přání uživatele spolupracovala 
odborná poradkyně aktivně s pracovníky sociálně aktivizační služby Centra pro rodinu Broumov a 
dalšími institucemi, které mohly přispět k zdárnému vyřešení.  

 

 

 

 

 



5. Vězeňské programy 

 

Vězeňský program (Středočeský kraj, Hl.m. Praha) 
 

Terénní programy - Vězeňský program (identifikátor 2636618) 
Finanční zajištění: SK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL, HMP/MPSV – Dotace pro poskytovatele 
SSL, HMP – grant 

Vězeňský program je ve Středočeském kraji a hl. m. Praze kontinuálně realizován již do roku 2003. 
Cílem programu je předcházet recidivě osoby opouštějící vězení a zároveň pracovat s rodinou tak, 
abychom vytvořili lepší podmínky pro začlenění této osoby do společnosti a zároveň podpořili 
integraci celé rodiny. Program usiluje především o posílení funkčnosti a stability rodinných vazeb 
uživatele, zlepšení orientace uživatele ve společnosti a jejím fungování, zlepšení úrovně komunikace s 
institucemi a úřady, dále o rozvoj schopností a dovedností nutných k naplnění životních potřeb, 
zvýšení motivace k uplatnění na otevřeném trhu práce, posílení komunikačních schopností uživatele, 
jeho sebevědomí a schopnosti sebereflexe. Náplní programu jsou zejména tyto činnosti: sociální 
poradenství cílové skupině přímo ve věznici, pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, 
zprostředkování právního poradenství; podpora kontaktu uživatele s rodinou, práce s rodinami 
odsouzených během pobytu člena rodiny ve VTOS; asistence při ubytovávání a zaměstnání, zajištění 
civilního šatstva pro výstup a terénní sociální práce v rodinách bezprostředně po propuštění. V roce 
2015 byla služba poskytována ve věznicích Oráčov a Vinařice co 14 dní až 3 týdny, zvýšila se četnost 
návštěv terénu na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Dále jsme se intenzivně věnovali 
podpoře uživatelů v možnosti uplatnění se na trhu práce, aby mohli po výstupu pracovat. V rámci 
uplatnění lidí opouštějící VTOS jsme aktivně vyhledávali firmy a pracovní agentury, které lidi se 
záznamem v RT zaměstnají. Stejně tak jsme zprostředkovávali možnosti ubytování v případě, že se 
uživatel neměl kam vrátit. Vzdělávali jsme uživatele v oblasti dluhové problematiky, motivovali jsme 
je k řešení těchto problémů a zvyšovali jejich finanční gramotnost. V roce 2015 byl celkový počet 
uživatelů vězeňských programů ve Středočeském kraji a hl. m. Praze 83 osob, kterým bylo poskytnuto 
celkem 855 intervencí a 467 kontaktů.  

 

Vězeňský program Pardubice II: 

 

Terénní programy - Pardubický kraj (identifikátor 9188060) 
Finanční zajištění: ESF OP LZZ – Vězeňský program Pardubice II, PK/MPSV – Dotace pro poskytovatele 
SSL, Město Ústí nad Orlicí 

Odborné sociální poradenství – Pardubický kraj (identifikátor 2744559) 
Finanční zajištění: PK/MPSV – Dotace pro poskytovatele SSL, PK – grant, Město Ústí nad Orlicí – grant 

Uvedené sociální služby byly do poloviny roku 2015 poskytovány v rámci Vězeňského programu 
Pardubice II realizovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projektu se  v období 
realizace od 1.4.2013 – 30.6.2015 zúčastnilo celkem 408 osob dotčených výkonem trestu odnětí 
svobody s trvalým pobytem na území Pardubického kraje, z toho 318 mužů a 90 žen. Přímo ve Věznici 
Pardubice bylo podpořeno 91 osob. Za dobu trvání projektu bylo poskytnuto celkem 8390 intervencí 
a kontaktů, z toho 7436 osobám po výkonu trestu odnětí svobody a 954 osobám ve VTOS. V rámci 
poskytování odborného dluhového poradenství bylo poskytnuto 874 intervencí. Jednalo se o osoby 



opouštějící výkon trestu odnětí svobody ve věznici Pardubice, dále o osoby navracející se z výkonu 
trestu z jiných věznic v ČR a v relevantních případech o osoby blízké a rodinné příslušníky výše 
uvedených. Cílem aktivit projektu bylo formou sociální služby podpořit tyto osoby a jejich rodinné 
příslušníky zejména v otázkách adaptace po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody, tak aby se 
zvýšila pravděpodobnost sociálního začlenění, zaměstnanosti a snížení recidivy cílové skupiny. 
Základní oblasti podpory v rámci poskytovaných služeb jsou: odborné dluhové poradenství - od 
základního servisu po osobní bankrot, příprava vstupu na trh práce, podpora hledání zaměstnání, 
jednání ve prospěch uživatele s institucemi a úřady, poradenství v případě krizových životních epizod, 
dávkové poradenství, základní právní poradenství, podpora při řešení bydlení, fakultativně materiální 
pomoc. Územní rozsah poskytování služby je v rámci celého Pardubického kraje. U věznic se jedná o 
působnost přesahující Pardubický kraj: Vazební věznice Hradec Králové a Pouchov, Věznice Světlá nad 
Sázavou, Stráž pod Ralskem, Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Odolov, Rapotice, Jiřice a Příbram. 
Mimo zázemí služby v Pardubicích, jsou ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Probační a mediační 
službou ČR a Městskými úřady ve vybraných lokalitách, zařízena kontaktní místa. Jedná se o obce: 
Svitavy, Moravská Třebová, Polička, Hlinsko v Čechách, Skuteč, Heřmanův Městec, Chrudim a Ústí 
nad Orlicí. Dále je služba mobilně poskytována v obcích Vysoké Mýto a Česká Třebová a terénní 
formou ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách. V roce 2015 byly za účelem sdílení dobré praxe 
zrealizovány 2 kulaté stoly – první na téma „Pohledy a perspektivy z oblasti sociálního vyloučení“, 
druhý k tématu „Sdílení dobré praxe mezi subjekty poskytujícími služby osobám dotčeným VTOS“. Na 
závěr projektu byla zrealizována konference „Praxe v sociální práci s osobami dotčenými výkonem 
trestu odnětí svobody“ v rámci níž proběhla též evaluace projektu. Výstupem projektu na úrovni 
metod práce s osobami dotčenými výkonem trestu odnětí svobody je veřejně dostupná publikace 
Vězeňský program Pardubice II – Inovace metodiky. Nadále pokračujeme v realizaci v poskytování 
obou služeb za finanční podpory Pardubického kraje a MPSV. Službu terénního programu v roce 2015 
využívalo celkem 65 osob, z toho 12 žen a 53 mužů. Uživatelům služby bylo poskytnuto celkem 3381 
intervencí a kontaktů. Službu odborného sociálního poradenství využilo v roce 2014 celkem 121 
uživatelů, z toho 33 žen a 88 mužů, kterým bylo poskytnuto 2921 intervencí a kontaktů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Další činnosti realizované v roce 2015 
 

„Vzděláním k zaměstnání“  

Projekt realizovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Praha Adaptabilita a státního rozpočtu České republiky byl zaměřený na pracovní integrace 
příslušníků romské menšiny trvale žijících na území hl. m. Prahy byl zahájen 1.1.2015 a ukončen 
31.10.2015. Specifikem tohoto projektu bylo zaměření se na sféru sociálních služeb a školství – 
účastníci projektu absolvovali vzdělávání v kurzech Pracovník v sociálních službách a Asistent 
pedagoga, zároveň nastoupili na relevantní tréninková pracoviště. Z původních čtyř účastníků sice 
jeden ze započatého vzdělávání odešel, vzápětí byl ale nahrazen dalším, který kurz Asistenta 
pedagoga úspěšně završil po ukončení projektu. Tréninkové pracoviště se nelišilo od běžného 
pracovního místa, podpořené osoby již od začátku zažily postupy totožné s nástupem do práce. 
Pracovaly pod dohledem vedoucích jednotlivých služeb, jak v přímé péči s podporou metodičky, tak 
se podílely na administrativním chodu služby, aby si osvojily co nejvíce pracovních kompetencí. Dvě 
podpořené osoby po skončení projektu nadále pracují v naší organizaci, dalším jsme na jejich žádost 
pomáhali s uplatněním ve školském zařízení. Po celou dobu projektu byla cílové skupině poskytována 
podpora formou supervize, intervize a motivačních pohovorů. V rámci realizace cílových aktivit se 
ukázala jako důležitá správná informovanost cílové skupiny, vhodný výběr kandidátů (pohovory, 
zjišťování motivace), podpora motivace ke splnění kurzu a vytrvání na tréninkovém místě a následně 
ve standardním zaměstnání.  

 

„Security or Securitization:  

Assessment of Policing Polici and Practice relating to Roma“ 
 

Projekt (1.8.12014 – 1.7.2016) finančně podpořený OSI Think Tank Fund byl v roce 2015 realizován 
v partnerství s jeho nositelem, Otevřenou společností, o.p.s. Obsahem projektu byl unikátní výzkum 
na téma sekuritizace a bezpečnosti v sociálně vyloučených romských lokalitách v České republice. 
Mapoval a vyhodnocoval problematiku vztahu Romů k policii v několika krajích ČR. V souladu se 
svými zkušenostmi a lokální působností zajišťoval Romodrom o.p.s. zajišťoval odborný sběr dat pod 
metodickým vedením řešitele projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Ekonomická zpráva, sponzoři a donoři  

 

PŘEHLED ZDROJŮ 2015 

 

Dotace, granty 

Středočeský kraj 10033100 

ESF OP LZZ - MPSV 2338747,46 

ESF OPLZZ - Město Broumov 2168909,8 

Liberecký kraj 1666000 

ESF OPPA - Hlavní město Praha 1454320,54 

Moravskoslezský kraj 1323000 

MHMP  1082300 

NROS-Blokový grant - Fond pro NNO Nadace partnerství 656 101,00 

Olomoucký kraj 638520 

Nadace Agrofert 470000 

NORSKÉ FONDY - Fond pro NNO Nadace partnerství 461 534,00 

Pardubický kraj  446000 

Jihomoravský kraj 400 000,00 

ESF - Oblastní charita Most 388340,21 

Úřad vlády 300000 

Magistrát města Brna 271000 

Blokový grant - Fond pro NNO Nadace partnerství 147217 

Otevřená společnost, o.p.s. - Projekt Grant Report 120581,5 

ESF OP LZZ - SČK 104665,64 

Městská část Praha 8 48000 

Nadace Vinci 25 686,00 

Nadační fond Albert 18750 

město Liberec  fond prevence 15000 

Město Ústí nad Orlicí 8 500,00 

Město Slaný 5000 

Město Nymburk 4 310,00 

CELKEM 24595583,15 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Finanční dary – fyzické osoby 2015 

Medlíková 200 

Medlíková 200 

Medlíková 200 

Mgr. Leoš Stránský 58 333 

Medlíková 200 

Medlíková 200 

Medlíková 200 

Radek Petrovický 6 000 

Medlíková 200 

Medlíková 200 

Siemens 3 000,00 

Medlíková 200 

Společenství vlastníků 2 000,00 

CELKEM 71 133 

 
 Věcné dary 2015 

 Potravinová banka Liberec 6 344,00 

Potravinová banka Liberec 6 182,50 

Potravinová banka v Ostravě 24 161,46 

Potravinová banka Liberec 1 431,30 

Potravinová banka Liberec 4 934,20 

Potravinová banka v Ostravě 19 050,30 

Potravinová banka v Ostravě 18 892,00 

Potravinová banka Liberec 7 893,50 

Potravinová banka Liberec 2 789,00 

Potravinová banka Liberec 7 042,00 

Potravinová banka v Ostravě 7 276,78 

CELKEM 105 997,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        

                   

 

                 

                                                                                            

                                                 

                                         
 

 

 

 

 

 



7. Aktuální kontakty 
 

SÍDLO ORGANIZACE 

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Kontaktní adresa: Na Březince 14, 150 00 Praha 5 
Tel.: 212 242 558  
Vedení Romodrom o.p.s. 

Marie Gailová – ředitelka, e-mail: info@romodrom.cz 
Nikola Taragoš – ředitel programů, tel.: 739 592 535, e-mail: taragos@romodrom.cz 
Michaela Cinova – provozní ředitelka, e-mail:cinova@romodrom.cz 

Metodické oddělení 

Alena Vosáhlová – metodička kvality, tel.: 775 593 964, e-mail: alenavosahlova@romodrom.cz 

Ekonomické oddělení 

Lenka Menclová – finanční manažerka, tel.: 212 242 560, e-mail: lenkamenclova@romodrom.cz 

Fundraisingové oddělení 

Kateřina Sváčková – fundraiser, tel.: 778 499 076, e-mail: katerinasvackova@romodrom.cz 

Personalista 

Libor Suk – personalista, tel.: 606 450 450, e-mail: prace@romodrom.cz 

Nadregionální vězeňský program 

Barbora Deutschová – vedoucí služby, tel.: 778 474 898, e-mail: barboradeutschova@romodrom.cz                                                              
Adresa kanceláře: Na Březince 14, 14150 00 Praha 5 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub K09 

Anna Kudláková - vedoucí služby, tel.: 778 761 343, e-mail: annakudlakova@romodrom.cz                                                                      
Adresa kanceláře: Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8 

Dětský klub Romodrom Praha 

Markéta Brichcínová - vedoucí služby, tel.: 775 593 965, e-mail: marketabrichcinova@romodrom.cz                                                               
Adresa kanceláře: Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8 

Terénní programy - Středočeský kraj (Nymbursko)  

Kateřina Malíková - vedoucí služby, tel.: 777 785 627, e-mail: katerinamalikova@romodrom.cz 
Adresa kanceláře: Náměstí Přemyslovců 166/17, 288 02 Nymburk  

Terénní programy - Středočeský kraj (Slánsko)  

Hana Joglová – vedoucí služby, tel.: 778 481 729, e-mail: hanajoglova@romodrom.cz 
Adresa kanceláře: Dr.E.Beneše 528, 274 01 Slaný 

mailto:barboradeutschova@romodrom.cz
mailto:annakudlakova@romodrom.cz


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Středočeský kraj  

Hana Joglová – vedoucí služby, tel.: 778 481 729, e-mail: hanajoglova@romodrom.cz 
Adresa kanceláře: Dr.E.Beneše 528, 274 01 Slaný 

Sociální rehabilitace - Středočeský kraj 

Hana Joglová – vedoucí služby, tel.: 778 481 729, e-mail: hanajoglova@romodrom.cz 
Adresa kanceláře: Tomanova 1671, 274 01 Slaný 1 

Projekty Dětská skupina Romodrom Slaný, Centrum předškolní výchovy a doučování 

Aneta Müllerová – manažerka projektu, e-mail: anetamullerova@romodrom.cz 
Adresa kanceláře: Tomanova 1671, 274 01 Slaný 

Terénní programy - Liberecký kraj 

Andrea Šťastná – vedoucí služby, tel.: 739 630 282, e-mail: andreastastna@romodrom.cz,           
Adresa kanceláře: Příční 279, 460 07 Liberec VII Horní Růžodol 

Romodrom o.p.s. – Pardubický kraj 

Daniel Bakeš – vedoucí služby, tel.: 774 792 310, e-mail: bakes@romodrom.cz 
Adresa kanceláře, Sukova tř. 1556, Pardubice, 530 02 

Dětská skupina Romodrom Hradčany 

Jana Jílková – vedoucí dětské skupiny, tel.: 774 792 311, e-mail: janajilkova@romodrom.cz 
Adresa centra: Hradčany 12, 798 07 Hradčany- Kobeřice 

Dětské kluby Romodrom regiony 

Tomáš Drozd – vedoucí pracovník, tel.: 775 593 966, e-mail: tomasdrozd@romodrom.cz 
Adresa: Hradčany 12, 798 07 Hradčany- Kobeřice 

Terénní programy - Moravskoslezský kraj 

Eva Nedomová – odborná manažerka, tel.: 778 491 144, e-mail: evanedomova@romodrom.cz 
Adresa: Ad. Mickiewicze 67, 735 81, Bohumím 

Příležitost pro osoby vyloučené z bydlení 

Eva Nedomová – odborná manažerka, tel.: 778 491 144, e-mail: evanedomova@romodrom.cz 
Adresa zařízení: Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín 

Terénní programy 

Jana Holková – vedoucí služby, tel.: 778 726 508, e-mail: janaholkova@romodrom.cz 
Adresa: Koliště 31, 602 00 Brno 
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DALŠÍ FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE DLE §21 ZÁKONA 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ,  

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: 

a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční 
zprávy podle odstavce 1 – ŽÁDNÉ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI NENASTALY 

b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky – ÚČETNÍ JEDNOTKA BUDE POKRAČOVAT VE SVÉ 
HLAVNÍ ČINNOSTI, VZHLEDEM K NOVÉMU PROGRAMOVÉMU OBDOBÍ EU 2014 – 2020 LZE 
PŘEDPOKLÁDAT ZVÝŠENÍ ROZPOČTU ORGANIZACE Z PROSTŘEDKŮ ESF A DALŠÍCH FONDŮ EU. 
NADÁLE VŠAK BUDEME ČERPAT I Z KAZDOROČNÍHO STÁTNÍHO ROZPOČTU A ŽÁDAT U NADAČNÍCH 
FONDŮ A SOUKROMÝCH DÁRCŮ. V ROCE 2016 BUDE ROZŠÍŘENA OBLAST VZDĚLÁVACÍCH 
PROGRAMŮ A PROGRAMŮ PÉČE O DĚTI, PŘEDEVŠÍM DĚTSKÉ SKUPINY (Zařízení péče o děti 
předškolního věku Romodrom o.p.s.).  

c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje – SPOLEČNOST NEMÁ V TÉTO OBLASTI VÝZNAMNÉ 
AKTIVITY 

d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích – ÚČETNÍ JEDNOTKA 
SE ŘÍDÍ PLATNÝMI PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY – 
UZAVŘENY DLE PŘEDPISŮ PLATNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE. 

e) o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí – ÚČETNÍ 
JEDNOTKA NEMÁ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU V ZAHRANIČÍ. 

INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO POSOUZENÍ MAJETKU A JINÝCH AKTIV, ZÁVAZKŮ A JINÝCH PASIV, 
FINANČNÍ SITUACE O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY: 

 a) o cílech a metodách řízení rizik dané účetní jednotky, včetně její politiky pro zajištění všech 
hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty – ÚČETNÍ JEDNOTKA 
NEPROVÁDÍ OPERACE SE ZAJIŠŤOVACÍMI DERIVÁTY.  

(b) o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je 
účetní jednotka vystavena – ÚČETNÍ JEDNOTKA NEVYKAZUJE TATO RIZIKA. 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ OVĚŘENÍ AUDITOREM: 

 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA JE OBSAŽENA V PŘÍLOZE TÉTO ZPRÁVY (VČETNĚ VÝROKU AUDITORA). 

 


































































