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Úvodní slovo předsedkyně sdružení
Vážení přátelé,
ráda bych Vás seznámila s naší činností v roce 2008. Především bych touto
cestou ráda poděkovala zaměstnancům o. s. Romodrom za jejich pracovní
nasazení a za ochotu stále se učit novým věcem. Bez toho bychom sotva
mohli naše služby zkvalitňovat a rozvíjet. Děkuji také všem, kteří nám dali
svoji důvěru: donorům, zástupcům státní správy a dalším subjektům i
jednotlivcům.
Bohužel je za námi také rok, v jehož průběhu jsme byli svědky narůstajících
projevů rasismu a extremismu v České republice. V živé paměti máme
především události na litvínovském sídlišti Janov, kde se neonacisté bez
nadsázky pokusili o pogrom na romských obyvatelích této lokality. Ale
kupříkladu i tři žhářské útoky na obydlí romských rodin, které se odehrály
v září 2008 v Moravském Berouně, Bruntále a v Kozolupech na Berounsku,
svědčí o znepokojivém nárůstu rasismu v naší zemi. Chtěla bych proto využít
tento prostor k tomu, abych vyslovila svůj naprostý nesouhlas s těmito
tendencemi a vyjádřila odhodlání přispět prostřednictvím naší práce k tomu,
aby se vzájemné soužití Romů a majoritní společnosti naopak zlepšovalo a
kultivovalo.
O. s. Romodrom působí v neziskovém sektoru již osm let a jako každým
rokem jsme i tentokrát předchozí rok 2008 bilancovali a hodnotili.
Hlavním pilířem naší organizace je terénní sociální práce, kterou
poskytujeme především v sociálně vyloučených lokalitách českých a
moravských regionů. V roce 2008 jsme úspěšně dokončili projekt Romodrom
pro regiony II financovaný z Evropského sociálního fondu. Ve všech čtyřech
krajích se nám podařilo službu udržet a zajistit její financování z dotačních
titulů státního rozpočtu ČR. Navíc se nám podařilo službu rozšířit do dvou
dalších krajů, a to do Olomouckého a Moravskoslezského.
Dalším projektem financovaným z Evropského sociálního fondu, který se
nám podařilo v roce 2008 ukončit, je Pracovní program Vinařice. Jsme rádi,
že se nám i přes mnohé těžkosti podařilo službu nadále dobře udržet.
V případě Vězeňského programu jsme se v uplynulém roce zaměřili
především na jeho zkvalitnění.
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Rozvíjet se nám podařilo i naši práci s dětmi. Kromě volnočasového Klubu
Baruvas jsme otevřeli nízkoprahové zařízení Klub 5 na Praze 5, což je
lokalita, kde jsou děti a mládež výrazně ohroženy nestrukturovaným volným
časem a výskytem sociálně patologických jevů ve svém okolí. Pro děti z rodin,
jimž se věnují naši terénní sociální pracovníci v regionech, jsme uspořádali
několik stále prázdninových pobytů v našem zařízení v Ratajích nad
Sázavou. Pobytů se zúčastnilo celkem 200 dětí.
Stálou součástí naší práce byla i v uplynulém roce humanitární pomoc
našim klientům v sociálně vyloučených lokalitách.
Jsem velmi ráda, že do roku 2009 můžeme společně vstoupit s dalším
odhodláním a novými vizemi jak naši práci dále zkvalitňovat a rozvíjet tak,
aby pro každého našeho pracovníka mohla být nejen zaměstnáním, ale i
posláním.
Marie Gailová
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Rozvoj organizace a rozvoj programů
V tomto roce se podařilo ukončit dva velké projekty financované
z Evropského sociálního fondu Romodrom pro regiony II. a Pracovní program
Vinařice. Sociální služby, které v rámci těchto projektů vznikly úspěšně
přešly na financování z MPSV. Tím se podařila zajistit dlouhodobá
udržitelnost těchto projektů jako sociálních služeb zařazených do
standardního ročního národního financování registrovaných sociálních
služeb.
Současně se podařilo se projekt Romodrom pro regiony II., který byl takto
nastartován v rámci financování ESF rozšířit o další dva krajské týmy:
Moravskoslezký kraj a Olomoucký kraj.
Dalším důležitým pokrokem v oblasti rozvoje programů byla transforamce
volnočasového klubu pro děti a mládež Baruvas! na nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Klub5, kdy se zároveň klub přestěhoval do prostor na
území MČ Praha 5, kde nám byly nabídnuty prostory vhodné pro realizaci
tohoto druhu sociální služby.
V oblasti programů pro děti a mládež jsme začali realizovat novou aktivitu
sdružení – provoz pronajatého kempu v Ratajích nad Sázavou. V kempu je
k využití 11 chatek, hlavní budova s jídelnou a kuchyní a sociální zařízení.
Majitel kempu postupně provedl rekonstrukci a zateplení čtyř chatek. Další
rekonstrukce se podařila díky materiálním darům: vybudování terasy u
hlavní budovy díky darovanému dřevu od pana Karla Schwanzenberga a
nové sociální zařízení upravené ze stavebních buněk darovaných firmou
Metrostav. Zařízení má za sebou první sezónu, kdy byl realizován tábor pro
děti z dětského klubu Baruvas o.s. Romodrom pouze za provozní náklady.
Současně proběhly dva tábory dalších občanských sdružení ze
středočeského kraje: Romské sdružení občanského porozumění realizovalo
tábor pro děti z vyloučených lokalit, kde působí terénní sociální pracovnice
o.s. Romodrom. Dále v kempu proběhl tábor pro romské děti o.s. Prostor.
Organizace pokročila také v oblasti finančního řízení a personálního
managementu. V první polovině roku probíhal projekt podpořený z NROS –
JPD3/Globální grant, který byl zahájen již v roce 2007.Projekt byl realizován
na základě vstupního systémového auditu ve zmíněných oblastech a realizaci
navržených opatření podle tzv.harmonogramu nápravných opatření. Mezi
nejdůležitější aktivity projektu patřilo zvýšení kontroly a transparentnosti
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finančních toků v organizaci, zavedení systému spolupráce jednotlivých pozic
a vymezení jejich kompetencí a zavedení lepšího finančního plánování.
V oblasti řízení lidských zdrojů se jednalo o tyto kroky: formalizace postupů
při výběru pracovníků, uzavírání pracovních smluv a systém odměn. Na
konci projektu, který trval 11 měsíců, proběhl výstupní systémový audit,
který konstatoval nápravu ve všech sporných bodech a znamenal tak pro
organizaci velký přínos v oblasti efektivity finančního řízení a řízení lidských
zdrojů.
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Public relations a spolupráce s dalšími
subjekty
Organizace byla tento rok garantem 3. krajské konference Středočeského
kraje k romské problematice v Kralupech nad Vltavou. V letošním roce byla
účastníky očekávána s velkým zájmem, protože jednotlivé příspěvky
se věnovaly hlavně aktuálním změnám v rámci sociální reformy i nově
přijatým zákonům.
Součástí konference byla také prezentace programů v oblasti vězeňství
představení projektu Znalostmi proti diskriminaci a jeho výsledků.

a

Se zájmem se setkala i prezentace zahraničního hosta ze Slovenska pana
Antona Hrabovského, z Úřadu vládní splnomocněňkyně pro otázky
romských komunit, který informoval o výstavbě nízkostandardních bytů
v rámci vládního programu s cílem řešení nevyhovujícího bydlení příslušníků
romských komunit, žijících v polorozpadlých chatrčích.
Nejdůležitější tématem druhého dne byla informace o individuálním projektu
Středočeského kraje, využívajícího Evropského sociálního fondu, který
představuje vítanou možnost víceletého financování pro poskytovatele
sociálních služeb.
Velice důležitým krokem v tomto roce bylo zapojení organizace do aktivit
široké platformy NNO “, zabývajících se problematikou rovného přístupu
romských dětí ke vzdělání koalice „Společně do školy“. Cílem iniciativy je
aktivní prosazování dopadu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva,
který odsoudil v tzv. „ostravské kauze“ Českou republiku za segregaci
romských dětí v systému základního školství, když stanovil, že tato praxe je
nezákonná a nese za ni odpovědnost příslušná vláda. Koalice se snaží hledat
a prosazovat kroky, které povedou k rychlému zmírnění a postupnému
odstranění segragační praxe v českém školství, která je jednou z překážek
plnohodnotné zapojení romské národnostní menšiny do života společnosti v
ČR.
Koalice organizuje kulaté stoly, kde se setkávají nejen zástupci neziskového
sektoru, ale i zástupci MŠMT a dalších orgánů státní správy v tomto resortu
a hledají společně konkrétní řešení dlouhotrvající nepříznivé situace v této
oblasti. V tomto roce také proběhla ve dnech 12.-13. 11. mezinárodní
konference „Vzdělávání bez barier“ Konferenci zorganizovali společně
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Evropské centrum pro práva Romů, Romský vzdělávací fond, Nadace Open
Society Fund Praha a koalice neziskových organizací Společné do škol s
finanční podporou Open Society Institute (OSI) a Romského vzdělávacího
fondu.Záštitu nad konferencí převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ČR Ondřej Liška.
Prostřednictvím pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje proběhla
prezentace Pracovního programu Vinařice v Bruselu ve Výboru regionů, což
je poradní orgán EU, jehož členové jsou jmenováni Radou EU. Součástí
prezentace bylo shlédnutí videozáznamu ze slavnostního otevření truhlářské
dílny v rámci Pracovního programu Vinařice v roce 2007.
Ocenění a prezentaci se dostalo úspěšně zrealizovanému projektu Jedeme!
(budování kapacity organizace, podpořeno z Globálního grantu-NROS,
ukončen k 31.12.2007). Projekt byl zařazen do publikace „Třetí sektor,
druhá šance: příklady úspěšných projektů realizovaných v rámci Globálních
grantů“, kde je představeno 12 vybraných projektů, které byly podpořeny
z prvních dvou výzev Globálních grantů.
Organizace vydala také dva vlastní tiskové prezentační materiály, které
souvisejí s ukončením a zhodnoceným největších projektu organizace
podpořených z Evropského sociálního fondu. Materiál „Závěrečná zpráva
projektu Romodrom pro regiony II.“ popisuje průběh projektu po celou dobu
jeho realizace, lokality, kde byla terénní sociální práce v rámci projektu
realizována.Dále představuje jednotlivé partnery projektu, systémy a
metodiky, které byly v projektu evaluovány a uvádí také příklady dobré
praxe.
Druhou vydanou tiskovinou je brožura „Pracovní program Vinařice“, která
zhodnocuje průběh stejnojmenného projektu a prezentuje jeho výsledky.
Činnost sdružení se dařilo prezentovat prostřednictvím českých medii,
pravidelně především v rámci ČRo Radiožurnál v pořadu O Roma Vakeren a
informačních serverů www.romea.cz a www.dzeno.cz. Předsedkyně sdružení
se zúčastňovala televizních a rozhlasových debat k tématům spojených
s problematikou integrace romské národnostní menšiny. O práci týmu
terénních sociálních pracovníků ve Středočeském kraji opakovaně
informovala Česká televize ve svých reportážích, které ukazovaly postupné
řešení situace v lokalitě Nové Dvory – Ovčáry, kde žili čtyři rodiny s dětmi
v extrémním sociálním a prostorovém vyloučení. Tyto rodiny se podařilo
během dvouletého úsilí motivovat ke změně a postupně dlouhodobě obývaný
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objekt opustili a nyní je již toto místo „vymazáno z mapy“ sociálně
vyloučených romských lokalit v ČR. Rodiny nadále spolupracují s terénní
sociální pracovnic na komplexním zlepšení své sociální situace.
Organizace se snaží reflektovat vznik „Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách“. V pilotní lokalitě Jesenicko dobře fungovala
spolupráce v rámci lokálního partnerství a Brně jsme o činnosti agentury
okrajově informováni. Programová ředitelka o.s. Romodrom je členkou
monitorovacího výboru, který sleduje a připomínkuje činnost tohoto odboru
Úřadu vlády ČR, další pracovníci se zapojují do činnosti pracovních skupin a
akcí pořádaných pod hlavičkou agentury.
Výborná spolupráce funguje nadále jako v minulých letech s Česká federace
potravinových bank o.s. v Praze. Sdružení pravidelně odebíráme potraviny,
které jsou distribuovány do rodin, kde pracují terénní sociální pracovníci a
kde trpí hmotným nedostatkem. Pomoc je také používána při pořádání akcí a
pobytů pro ohrožené děti a mládež, jejichž rodiče nemohou hradit tyto
náklady za své děti.
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Spolupráce a prezentace v rámci
jednotlivých programů
Ve vězeňských programech se rozběhla pod vedením nové vedoucí
Vězeňského programu spolupráce s dalšími NNO a institucemi, které
v problematice působí. Jednalo se například o účast na těchto akcích: Kulatý
stůl "Mezi vězením a komunitou" v rámci projektu Šance, Seminář vězeňské
služby a NNO o možnostech vzájemné spolupráce, Seminář APPPS "Býti
spolu v síti.
Vedoucí vězeňského programu se také stále členkou výkonného výboru
Asociace poskytovatelů penitenciálních a postpenitenciálních služeb.Na
činnosti asociace se sdružení intenzivně podílí především při organizaci
společných akci pro sdružené subjekty.
Podmínkou pro fungování vězeňských programů je intenzivní spolupráce
s Vězeňskou správou ČR – Věznice Vinařice.
Intenzivní spolupráce probíhá na místní úrovni jednolitých krajských týmů
terénních sociálních pracovníků v programu Romodrom pro regiony:
krajští vedoucí jednotlivých terénní programů se zúčastňují setkání
pracovních skupin ke komunitnímu plánování sociálních služeb na
místní i krajské úrovni
intenzivní spolupráce s romskými koordinátory na krajských úřadech
spolupráce s celou sítí návazných sociálních služeb, škol, úřadů a
dalších subjektů, které se mohou podílet na řešení sociálního
vyloučení uživatelů programu
spolupráce s pracovníky městských úřadů a obcí, především
městskými TSP a romskými poradci
Naše činnost úzce propojena s Libereckým romským sdružením, Romským
sdružením občanského porozumění Nymburk a Společenstvím Romů na
Moravě, jelikož s těmito organizacemi sdílíme společní zázemí pro
pracovníky. V Olomouckém kraji nám část své kanceláře v Moravském
Berouně propůjčuje O.S.ECCE HOMO ŠTERNBERK.
V rámci programů pro ohrožené děti a mládež Klub Baruvas! v Praze 8 a
NZDM Klub5 v Praze 5, jsme pracovali s podporou příslušných městských
částí a také subjektů, které nám pronajímají prostory pro činnost: DDM
Praha 8 a O.s. Romano Dives.
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Rozvoj lidských zdrojů
R o z v o j v e d o u c íc h p ra c o v n ík ů
Podporu formou vzděláních seminářů šitých na míru a odborného
poradenství se dostalo v tomto roce výkonnému řediteli a finančnímu řediteli
v rámci projektu Finanční řízení v Romodromu.
Dále se vedoucí programů vzdělávali formou kurzů pořádaných Centrem
sociálních služeb Praha, které probíhali během celého roku v projektu z ESF
Vzdělávání pracovníků sociální sféry.
Další podporou vedoucího týmu v pražské kanceláři se staly pravidelné
supervize týmu pod vedením odborného supervizora.
Managament organizace také pod vedením poradce v oblasti
přehodnocoval průběžně Strategický plán o.s. Romodrom 2008-2013.

řízení

P o d p o r a a v z d ě lá v á n í p r a c o v n ík ů v p ř ím é p r á c i
Jednotlivé týmy realizující sociální služby byly pod pravidelnou případovou
supervizí a v případě potřeby využívali i individuální supervize.
Jak je již dobrou tradicí všichni terénní sociální pracovníci z regionů se
setkávali na workshopech v rozmezí 3-4 měsíců v Praze v prostorách
Krajského úřadu Středočeského kraje.Tato setkání slouží ke sdílení
zkušeností v oblasti terénní sociální práce, komunikaci s vedením organizace
a vzdělávání na aktuální témata v oboru.Jedno ze setkání proběhlo také
v Ratajích nad Sázavou jako vícedenní, kdy se kromě práce na metodice
terénních programů, měli pracovníci z různých krajů možnost se lépe
seznámit.
Jednotlivý pracovníci v přímé práci se vzdělávali v kratkodobých kurzech
zaměřených na specifické oblasti práce s uživateli služeb a někteří také
absolvovali akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách. Více
než polovina terénních sociálních pracovníků si zvyšuje vzdělání formou
studia na různých úrovních, tak aby si postupně doplnili odbornou
kvalifikaci podle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

13

1. Sociální programy
1 .1 . R o m o d r o m p r o r e g io n y
C íle p r o g r a m u
integrace osob ohrožených sociálním vyloučením formou terénní
sociální práce
propojení romských NNO poskytujících sociální služby
C ílo v á s k u p in a
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
osoby ohrožené sociálním vyloučením
C h a r a k te ris tik a p ro g ra m u
Program je zaměřen na poskytování terénní sociální práce v sociálně
vyloučených romských lokalitách v šesti krajích České republiky.
Terénní program je určen pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
především členů romské národnostní menšiny.
Poslání programu je Pomoc rodinám a jednotlivcům v nepříznivé životní
situaci v jejich přirozeném prostředí odborným sociálním poradenstvím.
Metodika práce:
práce v přirozeném prostředí klienta
monitoring prostředí, v kterém rodina žije
práce s ohledem a specifické podmínky tohoto prostředí
bezplatnost
odbornost
komplexní pohled na řešení situace uživatele a jeho vztahu k rodině a
ke společnosti
rovnost v přístupu ke službě – služba je poskytována všem lidem bez
předsudků stran pohlaví, věku, handicapů, národnosti, náboženského
vyznání, jazyka, politického přesvědčení či sexuální orientace nebo
sociální situace
individuální přístup – pracovníci přistupují k uživateli služby
s ohledem na jedinečnost jeho osobnosti, situace a přání, postupují se
zřetelem na uživatelovu individualitu
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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.
pracovnici chrání důvěrné informace získané v průběhu služby od
klienta
vedení uživatele k samostatnosti, aby převzal zodpovědnost za svoji
životní situaci a nebyl závislý jen na pomoci sociálního pracovníka
terénní sociální práci v romských vyloučených lokalitách zajišťují
převážně romští pracovníci
služby jsou poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálního
pracovníka
Formy práce terénního sociálního pracovníka:
rozhovor
vyjednávání
doprovod (asistence)
kontakt s dalšími institucemi a úřady
konzultace s odborníky
Principy práce:
partnerský vztah založený na důvěře
odborné poradenství zaměřené na řešení individuální situace klienta
spolupráce je podle přání postupná a dlouhodobá
TSP nesupluje služby státní správy apod., pouze zprostředkovává
efektivní kontakt pro obě stany.
Oblasti podpory:
Bydlení
Řešení dluhů a exekucí
sociální dávky a dávky v hmotné nouzi
hospodaření a hygiena
uplatnění na trhu práce
výchova, školní záležitosti
důsledky trestné činnosti
Systém řízení
Jednotlivé krajské týmy pracují s podporou místních romských neziskových
organizací nebo s nimi spolupracují.
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Program je řízen z pražské kanceláře o. s. Romodrom vedoucím programu
Romodrom pro regiony a odbornou asistentkou.
Tito pracovníci se starají o administraci projektu, finanční řízení, koordinaci
práce jednotlivých krajských týmů, vzdělávání terénních sociálních
pracovníků, kontrolu realizace programu a publicitu.
13
V každém z krajů pracuje tým terénních sociálních pracovníků v sociálně
vyloučených lokalitách pod vedením krajského koordinátora.
P ro gram v ro ce 2 0 0 8
Program Romodrom pro regiony zažil bouřlivý rok. K 30.6.2008 skončilo
průběžné financování z OPRLZ Evropského sociálního fondu. Program však
ukončením tohoto projektu neskončil, ba naopak. V březnu a dále v dubnu
byl program rozšířen do dalších dvou krajů.
V březnu začali pracovníci poskytovat sociální službu v Olomouckém kraji a
v dubnu v kraji Moravskoslezském. V každém kraji působí 3 terénní sociální
pracovníci a krajský koordinátor. Obě služby jsou zaregistrovány v databázi
poskytovatelů sociálních služeb pro terénní programy.
Také spolupráce s partnery nebyla pokračuje i po skončení projektu, o.s.
Romodrom nadále intenzivně spolupracuje s Libereckým Romským
sdružením a Romským sdružením občanského porozumění Nymburk.
Obě dvě služby dostávali podporu z pražské kanceláře tak, aby mohly být
úspěšně realizovány. Během působení terénní sociální pracovníci a krajský
koordinátor, v lokalitách si již vytvořili dostatečnou důvěru a řeší s klienty
závažné situace(viz. statistika).
Aktivity byly kontinuálně realizovány i v dalších čtyřech krajích
(Jihomoravském, Libereckém, Středočeském, Ústeckém). Realizační tým ve
všech krajích je tvořen krajským koordinátorem a třemi terénními sociálními
pracovníky, v projektu tak pracovalo dohromady 17 terénních sociálních
pracovníků, většina z řad Romů a 7 krajských koordinátorů.
V projektu pokračuje nastavený systém kontroly kvality sociálních služeb
podle standardů kvality sociálních služeb, supervize jednotlivých krajských
týmů a pravidelné workshopy TSP. Poslední workshop v projektu Romodrom
pro regiony II. se konal v příjemném prostředí Ratajů nad Sázavou 28.-
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30.června 2008 a jeho hlavní náplní byl právě shodnocení projektu
Romodrom pro regiony II. a jeho 22 měsíční práce (financován z Evropského
sociálního fondu – Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů) a nastavení
nového systému spolupráce a financování, v rámci národních zdrojů.
S ta tis tik a :
a) Podle typu služeb
Bydlení
Dávky
Výchova, škola
Hospodaření a hygiena
Důsledky trestné činnosti
Uplatnění na trhu práce
Ostatní

24,8%
22,7%
12,5%
9,8%
6,0%
15,5%
8,7%

b) Podle míst realizace
Kraj
Počet poskytnutých
služeb
Liberecký
1362
Jihomoravský
1514
Středočeský
1902
Ústecký
3423
Olomoucký
1310
Moravskoslezský
884
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Počet klientů
876
1350
1670
975
551
250

T e r é n n í s o c iá ln í p r á c e v je d n o t liv ý c h k r a jíc h
S třed o česk ý k raj
Terénní sociální práce byla realizována v lokalitách na Nymbursku (Sadská a
Třebestovice), na Kutnohorsku (Neškaredice a Nové Dvory-Ovčáry), v
Berouně(Králův Dvůr) a v Kladně.
Po skončení projektu OPRLZ 30.6.2008 byla terénní sociální práce
zachována v lokalitách, kde byla práce nejpotřebnější – Nymbursko a
Kutnohorsko.
Spolupráce na Kutnohorsku především pokračovala v nastavené spolupráci s
obyvateli sociálně vyloučené lokality v Nových Dvorech – Ovčárech. Terénní
sociální pracovnice v roce 2007 již spolupracovala na odbydlení lokality a
nyní s klienty pracovala intenzivně dále. Byla prohloubena úspěšná
spolupráce se základní a speciální školou v Kutné hoře, kam dochází děti
z rodin, s kterými spolupracuje terénní sociální pracovnice.
Stejně intenzivně pokračovala spolupráce na Nymbursku. Terénní sociální
pracovnice prohloubila spolupráci s institucemi, které se podílejí na osudech
obyvatel sociálně vyloučených lokalit a s dalšími klienty v okolí.
Terénní program v kraji již má svoje místo a je profesionálním partnerem pro
státní instituce, pracovníky komunitního plánování i místních samospráv.
Do Středočeského kraje byla pravidelně zprostředkována humanitární pomoc
z Potravinové banky a Fondu ohrožených dětí.
O lo m o u c k ý k r a j
Terénní sociální práce byla zahájena v březnu roku 2008 v lokalitách
Šternberk, Moravský Beroun, Jesenicko.
Noví pracovníci se rychle zorientovali v aktuální situaci lokality, kterou znali
buď z vlastní zkušenosti nebo situaci monitorovali.
Během roku se potřeba terénní sociální práce objevila nejvýrazněji na
Jesenicku, kde terénní sociální pracovnice pracovala v menších obcích
mikroregionu jako je Kobylá.
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V Moravském Berouně a Nových Valteřicích terénní sociální práce dosud
nebyla poskytována a určitou dobu trvalo navázání spolupráce jak s klienty
samotnými, tak s místní samosprávou, policií a dalšími institucemi. Terénní
sociální pracovníci tak od června působili v těchto dvou lokalitách, kde mezi
nejvýraznějšími problémy patřila předluženost klientů.
Během tohoto roku jsme splnili závazek úspěšně vstoupit do sociálně
vyloučených lokalit a navázat spolupráci s jejich obyvateli, která bude moci
být zúročena v dalším roce práce.
J ih o m o ra v s k ý k ra j
V roce 2008 byl tým v Jihomoravském kraji složen ze tří terénních sociálních
pracovnic a jedné krajské koordinátorky. Terénní sociální práce se
realizovala především v Brně a Hodoníně.V průběhu roku byly realizovány
především zakázky týkající se bydlení, zaměstnanosti a sociálních dávek.
Okrajově také domácího násilí, drogové problematiky, lichvy a diskriminace.
Byla úspěšně prohloubena spolupráce s romskou poradkyní Magistrátu
města Brna a také s ostatními neziskovými organizacemi a školami v
lokalitě. Rozšířily se také řady našich klientů, neboť povědomí o naší práci se
neustále zvětšuje.
K největším úspěchům patřilo úspěšné vyřešení problému několika rodin s
exekutory, kteří nebyli ochotni přistoupit na jakoukoli domluvu a také se
nám ukázalo, že dlouhodobá práce s klienty má pozitivní vliv na jejich postoj
k řešení problémů.
Moravskoslezský kraj
Občanské
sdružení
Romodrom
zahájilo
svou
činnost
v regionu
Moravskoslezského kraje v dubnu 2008. Jedná se o region, který se řadí na
první příčky v míře nezaměstnanosti. Tato skutečnost úzce souvisí se
sociální a ekonomickou nestabilitou obyvatel, kteří zde žijí. Službu terénní
práce jsme zajišťovali ve městech Rýmařov, Bohumín, Frýdek-Místek a
Orlová. Poskytování služby personálně zajišťovalo 3 terénní sociální
pracovníci. V těchto městech jsme jedinou NNO, která tyto služby poskytuje.
Naše práce byla v prvních měsících zaměřena zejména na monitoring lokalit,
potřeby jejich obyvatel a možnost spolupráce se státními a nestátními
organizacemi. Ve městě Orlová jsme aktivně zapojily do činnosti pracovní
skupiny IPRM a ve Frýdku –Místku do pracovní skupiny Komunitního
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plánování. Současně jsme spolupracovali s koordinátory pro romskou
problematiku a manažery prevence kriminality.
Práce terénních pracovníků se zaměřovala zejména na řešení bytové otázky,
sociálních dávek, zaměstnanosti a exekucí. V některých případech se jednalo
také o kauzy týkající se opatrovnictví,vyživovací povinnosti apod.
V případech bytové otázky je nejtíživější situace v Orlové a Bohumíně. Jedná
se o lokality, které jsou na okraji měst a byty jsou IV.kategorie bez teplé
vody, WC (koupelny)a topení je na tuhá paliva. U obyvatel lokalit se
setkáváme s rezignací a nevírou, že bude jejich situace řešena. Podařilo se
nám u některých nájemníků zajistit alespoň základní opravy v bytech na
náklady vlastníka. Tyto opravy se týkaly již havarijního stavu, kdy byla
porušena stropní konstrukce a původně bylo nájemci řečeno, že tuto opravu
si musí zajistit sám. Na základě dopisu a fotogumentace zaslané majiteli se
celá věc vyřešila ve prospěch nájemce.
Naše krátké působení hodnotíme velmi kladně. Terénním pracovníkům se
daří spolupracovat s rodinami a řešit jejich potíže i přes jejich počáteční
nedůvěru.
Ú stec k ý k raj
V roce 2008 byl terénní program realizován v lokalitách Chomutov, Jirkov,
Kadaň, Teplice a Duchcov. V těchto lokalitách pracovalo celkem pět
terénních sociálních pracovníků na poloviční úvazek a jeden terénní sociální
pracovník na plný pracovní úvazek. O.. Romodrom také ve speciální škole
vede volnočasové aktivity, na tyto akce pravidelně chodí každou sobotu více
než 20 dětí.
Mezi největší úspěchy naší činnosti patří několik klientů, kterým naši
terénní sociální pracovníci pomohli najít zaměstnání, ve kterém pět z nich
získalo pracovní smlouvu na dobu neurčitou až do dnes.
Několika klientům se také podařilo vyřídit splátkové kalendáře, na dluhy na
nájemném a tím také zabránit vystěhování klientů. Dlouhodobá spolupráce
s klienty jakou umožňoval projekt a později dotace Romodrom pro regiony
byla velmi přínosná a umožnila zlepšení sociální situace mnoha klientům.
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L ib e r e c k ý k ra j
V roce 2008 Liberecké romské sdružení zajišťovalo pro o.s. Romodrom
terénní sociální práci v Liberci a Jablonci nad Nisou. V každém městě
pracoval na plný úvazek jeden pracovník. Oba pracovníci jsou mezi svými
klienty již velmi dobře známí a i přesto, že často museli řešit případy, kdy
nevětší kus práce musel odvést samotný klient, podařilo se naplňovat nejen
cíle terénní sociální práce.
Samotní pracovníci uvádějí jako příklad své dobře odvedené práce fakt, že
pomáhali klientům, kteří byli vedle řešení svých potíží navíc diskriminování
svou romskou národností. Klienti často přicházeli s tím, že právě touto
skutečností si ostatní organizace v pomáhajících profesích neuměli poradit.
Jedním z takových případů je kauza klientky KJ, která se ocitla v situaci,
kdy byla vystěhovaná na ulici i se svým manželem a 6 dětmi. Jiné organizace
jí doporučovaly aby ona sama šla s dětmi do ubytovny určené pro matky
s dětmi a manžel s jedním dospívajícím synem pak do ubytovny určené
pouze pro muže. Klientka odmítla řešit tuto situaci rozdělením rodiny a
obrátila se na nás. Klientka po prvotních problémech v současnosti již bydlí
v pronajatém bytě s celou svou rodinou, navíc její manžel získal práci
prostřednictvím pracovní agentury Libereckého romského sdružení.
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1 .2 V ě z e ň s k ý p r o g r a m
C íle p r o g r a m u
snížení rizika sociálního vyloučení osob opouštějících VTOS a jejich
rodin
předcházení recidivě osob propuštěných z VTOS
úspěšné začlenění uživatelů služby do společnosti
C ílo v á s k u p in a p r o g r a m u
osoby ve VTOS
osoby opouštějící VTOS
osoby po propuštění z VTOS
rodinní příslušníci těchto osob
C h a r a k te ris tik a p ro g ra m u :
Sociální služba Vězeňský program je určena osobám dotčeným výkonem
trestu odnětí svobody. Je poskytována se záměrem podpořit úspěšnou
integraci těchto osob do společnosti. Program je koncipován jako prevence
sociálně patologických jevů. Řadí mezi terénní sociální služby. Služba je
poskytována osobám ve výkonu trestu odnětí svobody v prostorách věznice,
jejich rodinné příslušníky (na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje)
navštěvují terénní sociální pracovníci programu v jejich přirozeném
prostředí. Uživatelům služby propuštěným z VTOS je služby poskytována
také v kanceláři o. s. Romodrom.
V souladu s cíli programu podporují terénní sociální pracovníci uživatele
služby v prohloubení sebereflexe a vědomí zodpovědnosti za řešení své
životní situace, ve zlepšení orientace ve společnosti a rozvoji dovedností
nutných k naplňování životních potřeb, dále ve zvyšování motivace k
uplatnění na trhu práce a v optimalizaci rodinných vztahů.
Nástroji této podpory jsou motivační rozhovory, sociální poradenství,
zprostředkování komunikace uživatele s institucemi a organizacemi,
zprostředkování kontaktu odsouzeného a jeho blízkých.
Zvýšené pozornosti se uživateli dostává v období kolem výstupu z VTOS, kdy
mu pracovník pomáhá s hledáním ubytování a zaměstnání, s navázáním
kontaktu s poskytovateli vhodných sociálních služeb, se zajištěním civilního
šatstva apod.
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P ro gram v ro ce 2 0 0 8 :
V roce 2008 byl program realizován ve věznici Vinařice. Během 45 návštěv
proběhlo celkem 120 pohovorů s uživateli služby, dále jsme každého čtvrt
roku realizovali informativní besedu pro větší počet odsouzených.
Dlouhodobě jsme spolupracovali s 31 odsouzenými a přibližně 10 rodinnými
příslušníky. Spolupráce po propuštění pokračovala s 5 uživateli služby. Jak
vyplývá z následující statistiky, největší zájem měli uživatelé služby o
podporu při komunikaci s institucemi a jinými organizacemi a při kontaktu
se svými blízkými.
V rámci posilování naší spolupráce s Vězeňskou službou ČR, státní správou
a dalšími NNO jsme se během roku 2008 zúčastnili několika tematických
konferencí a seminářů (např. seminář Vězeňské služby ČR a NNO o
možnostech vzájemné spolupráce, seminář Asociace poskytovatelů
penitenciárních a postpenitenciárních služeb „Býti spolu v síti“ a konference
o postpenitenciárních službách, kde se setkali zástupci NNO, VSČR, sociální
kurátoři aj.)
Vzdělávání pracovníků jsme v roce 2008 zajišťovali především využitím
vzdělávacích kurzů projektu ESF Vzdělávání pracovníků sociální sféry
realizovaného Centrem sociálních služeb Praha (dříve MCSSP).
S ta tis tik a :
Počet zakázek podle druhu:
Komunikace s institucemi a organizacemi
Zprostředkování kontaktu s rodinou
Zprostředkování právního poradenství
Asistence při hledání zaměstnání
Asistence při hledání ubytování
Poskytnutí civilního šatstva nebo obuvi
Celkem
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71
68
3
12
3
5
162

1 .3 P r a c o v n í p r o g r a m V in a ř ic e
C íle p r o g r a m u :
snížení sociálního vyloučení osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody ve
věznici Vinařice
zvýšení možnosti uplatnění na otevřeném trhu práce u osob opouštějících výkon trestu
odnětí svobody ve věznici Vinařice
C ílo v á s k u p in a p r o g r a m u :
dlouhodobě nezaměstnané osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve
věznici Vinařice
C h a r a k te ris tik a p ro g ra m u :
Náplní programu je vytvoření, obnova a rozvoj pracovních návyků uživatelů
služby a posilování jejich dovedností potřebných k uspění na otevřeném trhu
práce. Zaměstnání v truhlářské dílně během výkonu trestu dává klientům
možnost zvýšení kvalifikace a získání praxe. Práce v dílně je koncipována
tak, aby umožnila co nejreálnější nácvik pracovního uplatnění, včetně
finančního ohodnocení klientů. Dílna je vybavena dostatečně univerzálními
stroji, což kromě jednoduché strojní výroby dřevěných stavebních prvků,
především eurooken, umožňuje výrobu širokého sortimentu dřevěných
výrobků – trojúhelníkových a obloukových oken, vnitřních dveře a obložek,
vchodových dveří, lavic, stolů, židlí apod.
Klienti se během své účasti v programu v cyklech střídají na výrobě
eurooken a na zácviku ve výrobě dalších předmětů tak, aby po absolvování
programu měli možnost uplatnit se prakticky v jakékoli truhlářské dílně.
Vstup klienta do pracovního programu je podmíněn výběrem ze strany
věznice – hodnotící komise zkoumá zdravotní způsobilost odsouzeného,
důvod trestu odnětí svobody a dává mu doporučení k pracovnímu zařazení.
Z naší strany vyžadujeme především přiměřenou vstupní motivaci klienta
k zapojení se do programu. Snažíme se přijímat především osoby s nízkou
kvalifikací a vzděláním a dbáme na to, významnou část pracovní skupiny
tvořili příslušníci romského etnika. Klienti zařazení do programu jsou
poučeni o bezpečnosti práce, projdou školením o materiálech a technologiích
pracovních postupů, následně začínají pracovat jak s ručním nářadím, tak
na strojích (nejprve pod dohledem instruktora dílny, posléze již samostatně).
Vzhledem k potřebám cílové skupiny je nedílnou součástí pracovního
programu sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem, který do
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dílny pravidelně dochází. Díky tomu, že většina klientů pracuje v dílně
dlouhodobě a pracovní zařazení pozitivně působí na jejich psychiku a
motivaci k řešení svých sociálních záležitostí, může být podpora sociálního
pracovníka kontinuální a klienti projevují vysokou míru aktivity ve
spolupráci.
Obě složky programu se tak synergicky doplňují a vzrůstá pravděpodobnost
budoucího dobrého uplatnění každého jednotlivého uživatele na trhu práce a
ve společnosti.
P ro gram v ro ce 2 0 0 8 :
V roce 2008 jsme z důvodu požadavků trhu omezili výrobu eurooken a začali
se ve větší míře věnovat výrobě bytového vybavení, a to dveří (vnitřních i
venkovních) a nábytku (stolů, židlí, lavic). Novým a úspěšným produktem se
staly ručně vyráběné venkovní lavičky ve tvaru jezevčíka. Veškerý tento
sortiment výrobků přináší klientům možnost většího rozvoje kreativity a
zručnosti, dalším významným prvkem je úspora a lepší využití materiálu.
Jako velký úspěch vnímáme také to, že základní klientský tým dílny již
dosáhl vysoké pracovní úrovně, takže může předávat své vědomosti a
dovednosti nově příchozím. Tím se posiluje prvek vzájemného učení a
spolupráce. Během roku 2008 v dílně pracovalo celkem 24 klientů. V rámci
sociálního poradenství proběhlo celkem 150 rozhovorů se sociálním
pracovníkem.
S ta tis tik a :
Počet zakázek podle druhu:
Komunikace s institucemi a organizacemi
Zprostředkování kontaktu s rodinou
Zprostředkování právního poradenství
Asistence při hledání zaměstnání
Asistence při hledání ubytování
Poskytnutí civilního šatstva nebo obuvi
Řešení dluhů
Celkem
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34
30
1
2
2
9
8
86

1 .4 K lu b 5 - N íz k o p r a h o v é z a ř íz e n í p r o d ě t i a
m lá d e ž
C íle p r o g r a m u
podpořit cílovou skupinu při zvládnutí obtížných životních událostí
snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských
situací, životního způsobu a rizikového chování cílové skupiny
zvýšit sociálních schopnosti a dovednosti cílové skupiny
podpořit uživatele služby při sociálním začlenění do skupiny
vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity
poskytnout cílové skupině nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a
sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci
osobních aktivit
C ílo v á s k u p in a p r o g r a m u
Cílovou skupinou jsou děti a mládež z romského a neromského etnika, které:
zažívají nepříznivé sociální situace
konfliktní společenské situace
obtížné životní události
omezující životní podmínky,
jsou ve věkových skupinách:
• od 6 do 12 let
• od 13 do 18 let,
žijí nebo se pohybují v lokalitě, kterou lze vymezit:
• sociálně
• geograficky,
vztahují se k nim další (doplňkové) charakteristiky:
nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových
aktivit.
C h a r a k te ris tik a p ro g ra m u :
Služba je určena dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci
nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy
institucionalizované pomoci a péče.
Jde o navazování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc,
podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu v
způsobu života. Jedná se o stacionární formu sociální služby
nízkoprahového charakteru.
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Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života,
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
Probíhající činnosti pro cílovou skupinu:
Nabídka pozitivních a smysluplných alternativ ke trávení volného času
dětí, mládeže a mladých dospělých: volnočasové aktivity v prostrou
NZDM a venkovní volnočasové akce.
-Poskytování sociálních služeb:kontaktní práce, situační intervence,
situační
servis
klientovi,
poradenství,
krizová
intervence,
zprostředkování dalších služeb, kontakt s institucemi v zájmu klienta,
případová práce, skupinová práce, práce s blízkými osobami klienta
(pouze s jeho výslovným souhlasem)
Aktivity prevence sociálně-patologických společenských jevů –
Primárně preventivní působení na uživatele služby: preventivní,
výchovné a pedagogické programy.
Podpora vzdělávání: doučování
P ro gram v ro ce 2 0 0 8 :
Nízkoprahový klub – Klub5 byl pro veřejnost otevřen na začátku měsíce
října 2008. Umístění nízkoprahového klubu v lokalitě Praha 5 – Smíchov,
předcházelo mapování struktury a potřeb potencionálních uživatelů služby
v terénu.
Volba vhodné spádové lokality pro umístění NZDM Klubu 5 se opírala o
výsledky: Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České
republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, 2006, Ivan
Gabal – GAC.
Nakonec se podařilo zajistit prostory v odpovídajícím místě v rámci cílové
lokality a to ve spolupráci s občanským sdružením Romano Dives, v jehož
prostorách NZDM Klub 5 našel zázemí.
Mapováním struktury a potřeb potencionálních uživatelů služby byla
vydefinována a určena cílová skupina uživatelů NZDM služby jako:
neorganizované děti a mládež ve věku od od 6 do 12 let a od 13 do 18 let
zažívající nepříznivé sociální situace, ohrožené sociálně patologickými jevy a
nemající dostatek vhodných a pozitivních alternativ k trávení svého volného
času, pohybující se na území Prahy 5 – Smíchova. Součástí monitoringu a
oslovování potencionální cílové skupiny bylo představení služby na školách a
oslovování cílové skupiny přímo v terénu.
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Po oficiálním otevření klubu pro veřejnost, byly výsledky vydefinování cílové
skupiny potvrzeny věkovou skladbou a potřebami návštěvníků zařízení v již
prvních dnech provozu zařízení.
NZDM Klub 5, poskytovalo klientům své služby, vždy 3 dny týdně a to vždy
v úterý, čtvrtek a pátek od 14 do 17 hodin.
Poskytovanými a evidovanými sociálními službami v rámci celé kontaktní
práce v zařízení byly: situační intervence, doprovod, zprostředkování
informací, poradenství a primárně preventivní aktivity, patřící spíše do
oblasti sociální pedagogiky.
Dále klub nabízel možnost doučování, bezplatné využití vybavení klubu a
možnost podpory nápadů a aktivit uživatelů služby.
Pro odbornou, či zainteresovanou veřejnost NZDM Klub 5 nabízel možnost
stáže, praxe, nebo uplatnění v dobrovolnickém programu.
Provoz NZDM Klub 5 personálně zajišťovali: vedoucí nízkoprahového klubu
na 0,5 úvazek, kontaktní pracovnice na 1,0 úvazek a metodickým poradce
na 0,5 úvazku. Pracovníci v přímé práci s uživateli služby se odborně
vzdělávali v rámci kurzu pořádaného Českou asociací streetwork: Výcvik
kontaktní práce.
Zázemí NZDM Klub 5 tvořila: hlavní vstupní místnost – herna/ klubovna,
kde byla možnost hrát stolní fotbal, poslouchat hudbu, číst si, hrát stolní
hry a společně komunikovat, dalším prostorem byla kontaktní místnost
sloužící pro řešení individuálních zakázek klientů, vybavená kuchyňkou a
třemi PC, dále měl NZDM klub 5 k dispozici vlastní sociální zařízení a letní
terasu pro venkovní aktivity.
S ta tis tik a :
Počet prvokontaktů
Počet zaznamenaných uživatelů
služby, kteří navštívili zařízení
Počet kontaktů s uživateli sociální
služby

25
35
220
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2. Volnočasové programy
K lu b B a r u v a s !
C íle p r o g r a m u :
vytvořit prostor pro trávení volného času ohrožených dětí a mládeže
v Praze 8
zprostředkovat smysluplné prožití volného času dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí
podpořit rozvoj osobnosti ohrožených dětí v Praze 8,
které mají
omezenou možnost využívat běžných nabídek zájmových aktivit
C ílo v á s k u p in a p r o g r a m u :
ohrožené děti a mládež v Praze 8
romské děti a mládež v Praze 8
C h a r a k te ris tik a p ro g ra m u :
Program se realizuje v Praze-Karlíně v prostorách Domu dětí a mládeže.
Dvakrát týdně v odpoledních hodinách se dětem věnuje lektorka
volnočasových aktivit v prostorách klubu nebo pro děti organizuje program
venku v okolí klubu.
Programovou náplní klubu jsou výtvarné aktivity, sportovní aktivity,
doučování a jiné hry. Dětem jsou tak nabízeny různorodé podněty a jsou
rozšiřovány jejich znalosti a dovednosti. Hlavním výchovným prostředkem je
vztah s lektorkou, její podpora a individuální přístup ke konkrétnímu dítěti.
Specifikem klubu oproti standardním volnočasovým aktivitám jsou prvky
nízkoprahového zařízení: děti nemusí do klubu chodit pravidelně, neplatí
žádné poplatky apod. Tím se klub snažíme přiblížit především dětem, které
by jinak svůj volný čas trávily v ulicích města.
P ro gram v ro ce 2 0 0 8
Práce s dětmi v klubu byla v tomto roce plně stabilizována. Činnost klubu
zajišťovala jedna lektorka, která byla zároveň vedoucí celého programu pro
děti a mládež. Klub byl pravidelně otevřen všem dětem, které o jeho činnosti
měli zájem vždy ve středu a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. Zázemí klubu bylo
i v roce 2008 v Domě dětí a mládeže Karlín, kde jsme měli k dispozici jednu
místnost vybavenou stolky a židlemi a další vlastní vybavení pro volnočasové
aktivity.
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Cílovou skupinu tvořili především děti a mládež, které se podařilo oslovit
v předchozím roce. Tito děti pravidelně docházeli do klubu nebo se účastnili
aktivit venku. Nejzávažnějšími problémy, které pracovnice klubu
identifikovala byly: školní prospěch, výchovné problémy, nedostatečně
podnětné prostředí v rodině a okolí a problematická sociální situace v rodině.
Zároveň se tyto děti nezapojují do běžných volnočasových aktivit a kroužků.
Pro tuto skupinu dětí (počet dětí byl omezen prostorovými a personálními
kapacitami klubu) se stalo docházení do klubu součástí jejich života. Toho
bylo dosaženo především tím, že pracovnice klubu uplatňovala při provozu
programu některé prvky nízkoprahovosti (není povinnost se pravidelně
účastnit, bezplatná nabídka, pravidla jsou stanovována ve spolupráci
s dětmi apod.).Zároveň pro děti připravovala širokou škálu zajímavých
aktivity (výtvarné činnosti, sportovní hry venku, stolní hry, soutěže a hry
zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností apod.).
.
Současně se podařilo tímto způsobem děti motivovat tak, aby přijali jako
první aktivitu po příchodu do klubu školní přípravu a doučování. Díky
nižšímu počtu dětí se lektorce podařilo navázat s dětmi dostatečnou důvěru,
a díky tomu se mohla podílet i na řešení dalších problémů kromě smysluplné
náplně volného času. Lektorka na základě souhlasů dětí spolupracovala
s pěti rodinami dětí a také navázala spolupráci s pracovníky OSPOD.
V jednom případě navštěvovala dítě, které dlouhodobě docházelo do klubu i
po jeho umístění v diagnostickém ústavu. V tomto případě se již práce
v klubu přiblížila sociální práci s dítětem a jeho okolím a lektorka
spolupracovala ve prospěch dítěte i s pracovníky diagnostického ústavu.
Během roku byl pro děti uspořádán víkend v kempu v Ratajích nad Sázavou
(tento objekt má o.s. Romodrom v dlouhodobém pronájmu), Mikulášská
besídka s vystoupením romské hudební skupiny Bengas a návštěva
baletního představení.
V srpnu proběhl tábor pro patnáct dětí, které pravidelně navštěvovali klub.
Akce se opět uskutečnila v kempu v Ratajích nad Sázavou, kde díky podpoře
Hl. města Prahy a sponzorů mohli děti strávit týden mimo Prahu. Program
tábora rámovala celotáborová hra na motivy starých pověstí českých a mezi
další akvitity patřilo především koupání v řece, výlety do krásné okolní
přírody, návštěvy kulturních památek, sportovní aktivity, hry a večery u
ohně.Celá akce mohla proběhnout jen díky ochotě dobrovolníků, kteří byli
především z řad pracovníků hlavní kanceláře o.s. Romodrom.
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Na zavěr bohužel musíme sdělit, že činnosti klubu byla v lednu 2009
ukončena, jelikož se nepodařilo na Praze 8 najít vhodné prostory, které by
mohli sloužit pro plánované přenesení některých činností z klubu do
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Organizace získala na tento
dlouho připravovaný nový program dotaci od MPSV ČR a tak se tato sociální
služba přenesla do MČ Praha 5, kde jsem dostali nabídku vhodných prostor.
Dalším důvodem pro ukončení činnosti klubu byl nedostatek finančních
prostředků na tento volnočasový program a veškeré zdroje se soustředili na
vybudování nového Klubu5 již jako nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež.
S ta tis tik a :
Návštěvnost klubu Baruvas!
Počet dětí přihlášených do
klubu
Počet dětí celkem, které
navštívily klub
Počet dětí, které navštěvují
klub pravidelně každý týden
Maximální počet dětí, které
navštívily jednorázovou akci
Celkový počet návštěv dětí v
klubu

15
28
15
30
1 521
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Přehled hospodaření
Náklady
Název účtu

Výsledky

Kancelárské potreby

101 398,60

Cistící prostredky, hygiena
PHM

4 014,00
2 556,50

Potraviny

62 931,00

Spotreba DDHM
Ostatní materiál

185 532,00
201 237,50

Ostatní materiál - výtvarné potreby

15 523,00

Materiál-veznice

290 360,00

Elektrická energie
Vodné, stocné

85 708,61
13 419,50

Topení

197 304,16

Spotrebované nákupy
Opravy a udržování

1 159 984,87
38 781,00

Cestovné do limitu

517 559,25

Náklady na reprezentaci

27 415,00

Nájemné

583 516,00

Nájemné-výrobní linka

1 073 520,00

Telefon

345 866,59

internet
Poštovné

14 973,79
8 286,50

Úcetní a právní služby

921 648,00

Fotoslužby, kopírování

357,00

Ostatní služby
Služby

2 145 761,20
5 677 684,33

Mzdové náklad

7 190 796,85

Dohody o provedení práce

192 847,90
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Dohody o pracovní cinnosti

863 112,00

Sociální pojištení-HPP

1 872 202,69

Sociální pojištení-DPC

220 607,83
648 384,93

Zdravotní pojištení-zamestnavatelHPP

77 679,80

Zdravotní pojištení-zamestnavatelDPC
Osobní náklady

11 065 632,00

Ostatní dane a poplatky

150,00

Dane a poplatky

150,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

9 432,04

Ostatní pokuty a penále

20 835,00

Úroky

61 893,20

Manka a škody

1,00

náhrady za prac. úraz
Bankovní poplatky

6 137,50
44 996,43

Pojištení

42 038,00

Ostatní provozní náklady

2,16

Ostatní provozní nákladyzaokrouhlení
Mimorádné náklady
Ostatní náklady

2,99
20 237,62
205 575,94

Odpisy dlouhodobého nehmotného a

86 982,00
86 982,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
re
Náklady celkem

18 196 009,14

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb

285 616,00
859 674,30

Tržby za vlastní výkony a za zboží

1 145 290,30

Úroky

1 479,34
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Kursové zisky

68,21

Jiné ostatní výnosy

0,47

Jiné ostatní výnosy - preplatky
Ostatní výnosy

239 356,00
240 904,02

Prijaté príspevky (dary)

149 110,00

Prijaté príspevky

149 110,00

Provozní dotace-MHMP

438 716,06

Provozní dotace-NROS

172 069,20

Provozní dotace-MPSV

11 721 841,46

Provozní dotace-Olomoucký kraj

2 301 000,00

Provozní dotace

14 633 626,72

Výnosy celkem

16 168 931,04
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Podpořili nás
Program Romodrom pro regiony byl spolufinancován Evropským
sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí
Vězeňský program byl spolufinancován Ministerstvem práce a
sociálních věcí a Radou vlády pro záležitosti romských komunit
Pracovní program Vinařice byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem, Magistrátem Hlavního města Prahy a Ministerstvem práce a
sociálních věcí
Volnočasové programy byly financovány Magistrátem hlavního města
Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz

Evropský sociální fornd: www.esfcr.cz

Magistrát Hlavního města Prahy: www.mhmp.cz
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Rada vlády pro záležitosti romských komunit:
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romskekomunity/uvod-5779/
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