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IČO: 265  37 036 

 
 Adresa Kanceláře 

Romodrom o.p.s. 
Terénní programy – Jihomoravský kraj 
Koliště 31 
602 00 Brno 
 
Kontakty na pracovníky 
 
Vedoucí sociální služby 
Bc. Jana Holková 
tel: 778 726 508, e-mail: janaholkova@romodrom.cz 
   
Pracovnice v přímé péči 
• Eva Zlámalová, DiS., sociální pracovnice 
tel: 778 531 940, e-mail: evazlamalova@romodrom.cz 
 
• Lenka Jelínková. DiS., sociální pracovnice 
tel: 727 800 396, e-mail: lenkajelinkova@romodrom.cz 
 
• Kateřina Pechová, pracovnice v sociálních službách  
tel: 720 031 802, email: katerinapechova@romodrom.cz 

 
• Lucie Češková, pracovnice v sociálních službách 
tel: 720 028 254, e-mail: lucieceskova@romodrom.cz 
 

 Tomáš Fišer, pracovník v sociálních službách 
tel.: 725 904 287, e-mail: tomasfiser@romodrom.cz 

 

• Natálie Musilová, pracovník v sociálních službách 
tel.: 601 187 923, e-mail: nataliemusilova@romodrom.cz 
 
  

 
Sociální služba Romodrom Brno 
 
Terénní programy dle § 69 zákona  
č. 108/2006 Sb., sociálních službách 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00077769 
 
 
Poslání 
Odborná pomoc a doprovázení uživatelů sociální služby, tedy lidí sociálně 
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, při řešení jejich 
problémů a obtíží s cílem snížit či eliminovat důsledky sociálního vyloučení 
z jejich každodenního života. 
 
 
Cílová skupina 
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách starší 18 let 
 
 
Cíl sociální služby 
Zmírnění či odstranění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů 
sociální služby terénní programy, a to prostřednictvím podpory a odborné 
spolupráce při řešení jejich obtíží. Pracovníci uživatelům sociální služby 
poskytují informace, rady a další formy aktivní pomoci (např. doprovody 
na úřady, pomáhají s úřední korespondencí, edukují uživatele atd.), které 
směřují k řešení uživatelových obtíží. 
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 Principy poskytované sociální služby 

 respekt k zájemci či uživateli jako jedinečné bytosti s jedinečnými 
schopnostmi a dovednosti 

 respektování práva uživatele na soukromí 

 diskrétnost – zachování důvěrnosti informací 

 dodržování zásad ochrany osobních údajů u uživatelů, kteří užívají 
službu s odkrytou identitou 

 právo uživatele si rozhodnout, zdali chce službu užívat anonymně 
či s odkrytou identitou 

 partnerský přístup k uživateli na straně jedné, posilování jeho 
samostatnosti na straně druhé 

 aktivizace uživatele k podstoupení nepohodlí a řešení problémů, 
které snižují kvalitu uživatelova života 

 poskytování odborných služeb takovým způsobem, aby se zvýšila 
uživatelova šance jeho problém vyřešit, nikoli však řešení 
problémů 

 
Uživatelům sociální služby poskytujeme základní poradenství a další 
odbornou pomoc v těchto oblastech 

 bydlení 

 práce 

 finance 

 rodina a vztahy 

 výchova a vzdělávání 

 volný čas 

 zdraví a nemoc 

 inkluze a kontakt s okolím 

 úřady a instituce 

 návazné služby 

 ochrana práv 

 trestná činnost a přestupky 
 
Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele. 
Sociální službu terénní programy poskytujeme bezplatně. Pro zdárný 
průběh spolupráce je nezbytná aktivní spolupráce ze strany uživatele 
sociální služby a dodržování dohodnutých pravidel. 
 
Služba je poskytována v tomto časovém rozmezí 
 
v Brně v pracovní dny od 8:00 hod do 16:30 hod 
 
Pracovníky můžete kontaktovat telefonicky na výše uvedených telefonních 
číslech v pracovních dnech od 8:00 hod do 16:30 hod 
 
Místa poskytování terénní formy sociální služby 
 
ORP Brno, konkrétně: 

 zpravidla části statutárního města Brna: 
Brno – střed, např. ulice Koliště, Dornych, Vlhká a další 
Brno – sever, např. ulice Cejl, Bratislavská, Francouzská a další 

 
 
 
Další informace o poskytované sociální službě naleznete na webových 
stránkách organizace www.romodrom.cz anebo Vám je poskytnou 
(osobně či telefonicky) pracovníci této služby – viz kontakty na pracovníky 
na další straně 
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