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1. Základní informace o sdružení 
 
Romodrom o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001 za účelem: 
 
• poskytování sociálních služeb a poradenství lidem v obtížných životních situacích 
• podpory dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí 
• podpory principů demokratické společnosti 
 
Poslání Romodrom o.p.s.: 
„Prosazování práv a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.“ 
 
 Motto Romodrom:  
„Známe naši cestu.“ „Džanas peskero drom.“ 
 
Organizace sídlí v Praze, ale působí především mimo Hl. m. Prahu, včetně Prahy celkem v sedmi 
krajích České republiky. Aktivity sdružení se dle typu poskytovaných služeb a realizovaných programů 
dělí na několik klíčových oblastí: programy pro děti a pečující rodiče, sociální služby pro obyvatele 
sociálně vyloučených lokalit, vězeňské programy, programy na podporu bydlení a další činnosti. 
 
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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2. Programy pro děti a pečující rodiče 

 

2.1. 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. 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 praktického i legislativního charakteru 
týkajících se vzdělávání, poskytnout rodičům podporu při péči o děti, rozvíjet jejich aktivní přístup. 

 

Centrum pro podporu rodičovských kompetencí (Praha 8)  

Centrum pro podporu rodičovských kompetencí je zaměřeno zejména na podporu rodin s dětmi 
předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí z Prahy 8 a blízkého okolí. Aktivity centra 
zahrnují jak program určený pro děti převážně předškolního věku před nástupem do povinného 
ročníku předškolní docházky, tak i program zaměřený na podporu rodičů. Díky tomu dokážeme 
problémy, které rodiny sužují, řešit komplexněji. Do centra dochází celá řada odborníků, např. 
speciální pedagožka, asistentky pedagožky, logopedka, psycholožka/psychoterapeutka. 

Program pro děti je zaměřený na rozvoj předškolních dětí především v oblasti přípravy na docházku 
do návazných institucí (mateřská škola, základní škola). Zahrnuje jak řízenou činnost (výtvarná 
činnost, logopedická cvičení, trénování grafomotoriky, poznávání okolního světa), tak i volné hry dětí 
v kolektivu. Kromě aktivit v prostorách CRK se pořádají i venkovní aktivity a výlety do okolí. 

U rodičů ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí jsou rozvíjeny rodičovské kompetence, které 
rodiče často nezvládají z mnoha důvodů. Prostřednictvím kladné spolupráce získávají důvěru, jsou 
motivováni a následně ochotni postavit se svým problémům a odhodláni hledat příčiny a řešit je. 
Projekt je zaměřen na odbornou a intenzivní péči s individuálním přístupem, s rodinami se řeší 
konkrétní problémy. Kromě individuálních sezení si rodiče mezi sebou vzájemně sdílejí a předávají 
zkušenosti, tím dochází k rozšiřování sociálních vazeb s lidmi v podobné životní situaci.  

 

Centrum předškolního a mimoškolního vzdělávání (Prostějov) 

Centrum fungovalo od května do listopadu a zajišťovalo přípravu socio-kulturně znevýhodněných dětí 
ve věku 3 – 11 let na nástup do běžné ZŠ a úspěšné setrvání ve vzdělávacím procesu. V centru jsme 
usilovali o kompenzaci překážek v životě dětí, které mají za důsledek nedostatečnou školní zralost, 
klesající školní úspěšnost a předčasné ukončení vzdělávacího procesu. Dětem ve věku 3-6 let byli k 
dispozici asistenti pedagoga, kteří jim pomáhali s osvojování základních hygienických a 
sebeobslužných dovedností, procvičováním slovní zásoby, odstraněním logopedických vad, 
procvičováním jemné motoriky, aktivitami výtvarnými a hudebními, a to za účelem co nejplynulejšího 
přechodu na základní školu a přípravě na předškolní rok mateřské školy. Děti ve věku 6-11 let si 
mohly s pomocí asistentů pedagoga vypracovávat domácí úlohy, společně si v klidu opakovat 
probrané učivo a zábavnou formou procvičovat už naučené. 

 

 

 



2. 2. Zařízení péče o děti předškolního věku – dětské skupiny 

 
Jedná se o projekty financované z ESF prostřednictvím OPZ zaměřené na podporu rodičů s dětmi 
předškolního věku (1 - 5let). Cílem je vytvořit vhodné podmínky zaměstnanosti pro rodiče ze socio-
kulturně znevýhodněného prostředí, kteří mají prokazatelnou vazbu na trh práce (jsou zaměstnaní, 
vedení v evidenci ÚP, rekvalifikují se nebo studují), a zároveň připravit děti na zapojení do běžného 
povinného předškolního a následně školního vzdělání. Kapacita dětských skupin je 12 dětí, jsou 
provozovány bezplatně, denně od ranních do odpoledních hodin. Činnosti realizované v rámci skupin 
s dětmi jsou obdobné jako v MŠ: výchovně vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, výtvarná 
a hudební činnost, pohybové aktivity, atd. V roce 2017 jsme pokračovali v realizaci dětské skupiny 
ve Slaném, nově jsme zahájili provoz dětských skupin ve Stříbře, v Praze a v Prostějově. 

 

Dětská skupina Romodrom Slaný 

(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001742) 

Dětská skupina Romodrom Praha 

(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001700) 

Dětská skupina Romodrom Stříbro 

(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001716) 

Dětská skupina Romodrom Hradčany 

(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001743) 

 

2.3. Zařízení péče o děti mladšího školního věku – dětské kluby 

 
Dětské kluby, financované z ESF prostřednictvím OPZ, jsou zařízení péče o děti mladšího školního 
věku (6-11 let) navštěvující 1. stupeň ZŠ. Tyto děti mohou zařízení využívat každý všední den 
v odpoledních hodinách. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti rodičů těchto dětí, kteří jsou 
často nezaměstnaní např. z důvodu péče o početnou rodinu. Provozováním klubů pomáháme 
zvyšovat šance znevýhodněných rodičů při uplatnění na trhu práce – kluby mohou navštěvovat děti 
těch rodičů, kteří jsou zaměstnáni, případně v evidenci ÚP a zaměstnání hledají, rekvalifikují se či 
jinak doplňují vzdělání, přičemž nemají možnost nebo nechtějí své dítě umístit do klasické školní 
družiny. V roce 2017 nadále pokračoval provoz všech našich 4 klubů v lokalitách Praha, Slaný, 
Nymburk a Prostějov. Docházení do dětského klubu je pro děti zcela zdarma. Pro děti zajišťujeme 
smysluplné trávení volného času, nácvik sociálních dovedností, pohybové aktivity, workshopy a 
pomoc při výukových problémech. Kromě možnosti využívat zařízení klubu se mohou děti účastnit 
1x měsíčně volnočasových animací. V průběhu školních prázdnin (jarních a letních) provozujeme 
nepobytové příměstské tábory, které zahrnují pestrý program a probíhají každý všední den 
od dopoledních do odpoledních hodin. Maximální okamžitá kapacita jednoho klubu je 15 dětí.   

 

Dětské kluby Romodrom Regiony 

 (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000193) 

Dětský klub Romodrom Praha 

(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000239) 



3. Sociální služby pro obyvatele vyloučených lokalit 

3. 1. Charakteristika činností 

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 aktivizačních služeb je podpora rodin z vyloučených lokalit prostřednictvím jejich 
motivace, aby se aktivně podílely na řešení své tíživé situace. Základem poskytování sociální služby je 
práce s rodinou jako uceleným systémem. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které jsou ohroženy 
či stiženy sociálním vyloučením a výskytem sociálně patologických jevů (nezaměstnanost, záškoláctví, 
zadluženost). Hlavním cílem služby je posílit 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 činností dle nejvíce frekventovaných oblastí: zaměstnání – 
jednání s ÚP ČR ve prospěch uživatele, poradenství ohledně 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 až po osobní bankrot; 
zajištění příslibu ubytování k žádosti o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
Sociální služba je poskytována převážně ambulantně v kanceláři příslušné sociální služby, může být 
poskytována i v domácnosti uživatele, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník uživatele 
služby v rámci naplňování zakázky doprovází. 

  

Sociální 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. 

 



3.2. Realizace v jednotlivých regionech 

 

Terénní programy - Liberecký kraj (identifikátor 1161877) 
 

V roce 2017 byla služba poskytována v sociálně vyloučených lokalitách města Liberce (ulice Vojanova, 
U kolory, Vesecká, Jablonecká, Chrastavská, Vratislavická, Na Statku, Rybářská, na ubytovně Rosa 
ve Sportovní ulici, či individuálně dle aktuálního bydliště uživatelů), dále i v lokalitách Jablonce 
a Tanvaldu. Spolupracuje s mnoha dalšími subjekty - krajským úřadem, městy a obcemi, Probační 
a mediační službou ČR, Agenturou pro sociální začleňování, s dalšími NNO jako je například Člověk 
v tísni, DRAK, Oblastní charita, Most k naději, Potravinová banka či Pomoc v nouzi Liberecko (která 
nám poskytuje pro uživatele v přiměřeném množství oblečení, potřeby pro kojence, nádobí aj. – tuto 
podporu realizujeme jako fakultativní činnost). Dále jsme členy skupiny prostupného bydlení 
v Liberci. Vysoká úroveň spolupráce je zásadní jak pro efektivní pomoc uživatelům, tak pro prevenci 
zbytečných překryvů sociálních služeb. Mezi fakultativní činnosti řadíme také potravinovou pomoc; 
dále jsme byli pořadateli 1. Reprezentačního plesu, který byl zapsán i do zprávy o stavu romské 
menšiny jako nejvýznamnější akce v Libereckém kraji v roce 2017. Sociální službu terénních programů 
využívalo ve sledovaném období 86 osob. 

 

 

Terénní programy - Moravskoslezský kraj (identifikátor 6059705) 

 
V roce 2017 byla služba realizována v Bohumíně, Karviné, Orlové a v Ostravě.  Mezi nejčastěji řešená 
témata uživatelů patřilo bydlení, dluhy, sociální dávky a zaměstnání, rodinné právo a zdraví; na 
klíčové oblasti potřeb bylo zaměřeno vzdělávání pracovního týmu. Aktivně jsme se také zapojovali 
do komunitního plánování a účastnili se několika konferencí, kde jsme prezentovali příklady naší 
dobré praxe.  V roce 2017 využívalo službu 300 osob. Díky spolupráci s ÚP v Karviné (realizujícím 
projekt „Příležitost dělá zaměstnance“) se v uplynulém roce také dařilo účinně podporovat 
zaměstnanost našich uživatelů – úspěšného vstupu na trh práce bylo dosaženo u 12 osob. 

 

Terénní programy - Jihomoravský kraj (identifikátor 8207803) 

 
Sociální služba Terénní programy Jihomoravský kraj byla v roce 2017 realizována ve městě Brně 
(převážně na území městských částí Brno-sever a Brno-střed, dále Brno Maloměřice a Obřany, Brno 
Židenice a Brno-jih). Nejčastěji řešenou problematikou zakázek ve službě bylo bydlení a dluhy, dále 
zaměstnání a dávky hmotné nouze a státní sociální podpory. V rámci služby byly poskytovány 
uživatelům intervence jak v jejich domácnostech (byty, ubytovny, azylové domy) a na ulici, případně 
v kanceláři pobočky, tak při doprovodech uživatelů na úřady a instituce (úřad práce, úřady městských 
částí, školy, lékaři, případně doprovody na prohlídky bytů). Pracovníci služby se aktivně věnovali 
i depistáži nových uživatelů služby a to především na ubytovnách – nejčastěji na ubytovně Pohoda 
v ulici Cejl a na ubytovně v ulici Jarní v Maloměřicích. V roce 2017 využívalo službu celkem 151 osob. 

 

 

 

 



Terénní programy – Středočeský kraj (identifikátor 5489671) 

 
Služba byla v roce poskytována ve městě Slaném a okolí (Trpoměchy, Zlonice, Velvary, Klobuky, 
Koleč) a dále v Nymburce a okolí (Dymokury, Svídnice, Činěves, Sadská a přilehlé obce, Milovice atd.). 
Za sledované období využívalo službu celkem 193 osob. Nejčastěji řešenými zakázkami bylo bydlení, 
dluhy, zaměstnání, dávky hmotné nouze a státní sociální podpory. 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 služby (sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace) a již dříve zmíněné programy zaměřené na děti 
pečující rodiče. Zejména na Slánsku se nám proto daří pracovat velmi komplexně. V rámci 
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám Agentury pro sociální začleňování byla část 
služby ve Slaném financována z ESF prostřednictvím OPZ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005726, 
„Sociální služby Romodrom Slaný I“). 

 

Sociální rehabilitace - Středočeský kraj (identifikátor 2017666) 

 
Služba sociální rehabilitace spolupracuje 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, konkrétně matek s dětmi 
v dlouhodobé finanční tísni a osob v dlouhodobě tíživé životní situaci. Služba probíhá především 
formou „kuchyňky“. Prostor, kde je realizována, je členěn na kuchyňský kout a hernu pro děti 
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 
včetně rodinných rozpočtů. 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, celkového posílení sociální integrace. 
O tuto službu je velký zájem, protože uživatelky si nejen uvaří, ale zároveň proberou s pracovnicí své 
problémy a společně hledají optimální řešení. Nejčastěji poskytované intervence se týkaly nácviku 
vaření a problematiky v oblasti bydlení a rodiny. V roce 2017 využívalo službu 99 osob. V rámci 
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám Agentury pro sociální začleňování byla část 
služby ve Slaném financována z ESF prostřednictvím OPZ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005727, 
„Sociální služby Romodrom Slaný II“). 

  

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Středočeský kraj (identifikátor 
7058421) 

 
V rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme se jak na Slánsku, tak Nymbursku 
soustředili v roce 2017 na práci s celou rodinou s důrazem na problematiku děti žijících v sociálně 
vyloučených lokalitách. Zaměřili jsme se na motivování rodičů a dětí ke vzdělávání a na zvyšování 
rodičovských kompetencí při přípravě na vyučování.  Zajišťovali jsme dle potřeb uživatelů doprovody 
do specializovaných poraden, k lékaři, k jednání na OSPOD apod. Nejčastěji jsme v rámci služby 
poskytovali intervence v oblasti školství či péče o zdraví a rodinu. Nedílnou součástí bylo také řešení 
krizových situací v souvislosti s bydlením a spolupráce s ÚP při zajištění dávek hmotné nouze a státní 
sociální podpory. V roce 2017 byla služba využívána 87 rodinami. 

 



4. Vězeňské programy 

 

Terénní programy - Vězeňský program (identifikátor 2636618) 

 
Vězeňský program je kontinuálně realizován již do roku 2003 (nejprve ve Středočeském kraji a Hl. m. 
Praze). Vzhledem k zastoupení občanů celé ČR ve VTOS v jednotlivých věznicích přešel program 
v roce 2016 do nadregionální sítě MPSV. Cílem programu je předcházet recidivě osob opouštějící 
VTOS, nedílnou součástí podpory je práce s rodinným prostředím odsouzeného. Program usiluje 
o posílení funkčnosti a stability rodinných vazeb uživatele, zlepšení jeho orientace ve společnosti 
a úrovně jeho komunikace s institucemi a úřady, dále o rozvoj schopností a dovedností nutných 
k naplnění životních potřeb, zvýšení motivace k uplatnění na otevřeném trhu práce, řešení dluhů, 
posílení sebevědomí a sebereflexe. Náplní programu je zejména sociální poradenství přímo 
ve věznici, pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, zprostředkování právního 
poradenství, asistence při ubytovávání a zaměstnání, zajištění civilního šatstva pro výstup a terénní 
sociální práce v rodinách bezprostředně po propuštění. V roce 2017 byl program rozšířen do dalších 
8 věznic, celkem tedy pracovníci dojížděli do 10 věznic: Oráčov, Vinařice, Příbram, Světlá 
nad Sázavou, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Bělušice, Rapotice, Břeclav a Znojmo. V terénu byla služba 
poskytována především v Praze, Liberci a Brně. V roce 2017 využívalo službu celkem 180 osob. 

 

Terénní programy - Pardubický kraj (identifikátor 9188060) 

Odborné sociální poradenství – Pardubický kraj (identifikátor 2744559) 

 
Obě uvedené sociální služby byly v roce 2017 realizovány za finanční podpory Pardubického kraje, 
OSP bylo podpořeno od listopadu 2017 v rámci projektu „Realizace odborného sociálního 
poradenství na území MAS SKCH“ (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007509) z prostředků ESF 
prostřednictvím OPZ.  Obě služby jsou aktivní v komunitních plánech města Pardubic, dále úzce 
spolupracujeme s MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. Cílovou skupinou jsou osoby žijící v 
sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti a etnické menšiny. Zároveň se jedná o osoby 
dotčené výkonem trestu odnětí svobody. Terénní programy byly poskytovány v lokalitách Skuteč a 
okolí, Luže a okolí, Proseč a okolí, Heřmanův Městec, Přelouč, Ústí nad Orlicí, dále v rámci Věznic 
Pardubice a Světlá nad Sázavou. V rámci podpory zaměstnanosti našich uživatelů jsme spolupracovali 
s personální společností Lepší Práce.cz, pekárnami Goldfein a společností ARRIVA-BUS a.s. V roce 
2017 byla služba poskytnuta celkem 52 uživatelům. Mimo službu probíhala na dobrovolnickém 
základě spolupráce se Základní školou v Luži, kde jsme realizovali doučování sociálně slabších dětí. 
Odborné sociální poradenství bylo poskytováno terénní formou v lokalitách Skuteč a okolí, Luže a 
okolí, Proseč a okolí, Heřmanův Městec, Přelouč, Ústí nad Orlicí, dále v rámci Věznic Pardubice a 
Světlá nad Sázavou, ambulantní forma služby byla poskytována v kanceláři služby v Pardubicích. 
Specifikem poskytované služby bylo zaměření zejména na oblast dluhového poradenství a bydlení. 
V roce 2017 byla služba poskytnuta celkem 59 uživatelům. Mimo rámec této služby jsme osobám 
dotčeným výkonem trestu odnětí svobody nabídli možnost podpory formou programu Stabilizačního 
bydlení osobám po VTOS.  Principem této služby je podpora uživatele bezprostředně po výstupu z 
VTOS formou zajištění a financování bydlení na ubytovně D11 v obci Křičeň od jednoho do maximálně 
tří měsíců. Cílem je snížení rizika recidivy, a to formou podpory osamostatnění se uživatele na úrovni 
schopnosti udržet si bydlení z vlastních prostředků a zdrojů. Program je kombinován s dalšími námi 
poskytovanými službami, zejména s možností získat zaměstnání přes naše partnerské zaměstnavatele 
a s aktivitami dluhového poradenství. 



5. Programy na podporu bydlení 

 

Varoskutatas Metropolitan Research Institute Kft. – HomeLab 

Mezinárodní projekt „Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model“, 
zkráceně HomeLabje financován z prostředků Evropské Komise, prostřednictvím jeho hlavního 
řešitele, maďarské organizace Metropolitan Researchh Institut. Je realizován pěti NGO ve čtyřech 
evropských zemích – Habitat for Humanity Poland (Polsko),  Hungarian Charity Service of the Order 
of Malta a Utcarol Lakasba (Maďarsko), Člověk v tísni (Slovensko); Romodrom o.p.s. je partnerem 
pro Českou republiku. Cílem projektu je poskytovat integrované sociální služby zaměřené na získávání 
bydlení a zaměstnávání znevýhodněnými skupinami obyvatel. Vychází z předpokladu, že problémy 
v oblasti bydlení a zaměstnání musí být řešeny současně, aby si podpoření lidé byli schopni zajistit 
adekvátní příjmy a tak i zároveň udržet bydlení. V rámci projektu je vyvíjen model Sociálně nájemní 
společnosti, který bude odpovídat místním podmínkám. Projekt potrvá celkem 36 měsíců a obslouží 
ve všech zemích 225 účastníků. V ČR jsme v roce 2017 zapojili celkem 49 domácností. 

Roma Housing- Ensuring Value for Money 

Jedná se o projekt realizovaný v partnerství Otevřenou společností, o. p. s., jeho hlavním řešitelem. 
Je zaměřen na výzkum využívání příspěvku na bydlení a možností jeho efektivnějšího využívání 
ve standardním bydlení prostřednictvím podpůrných nástrojů, dále na advokacii zavádění 
podpůrných nástrojů procesu získávání standardního bydlení (např. sociální realitní kanceláře). 

Bydlení je základ 

Projekt financovaný z ESF prostřednictvím OPZ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006446) je 
realizován od září 2017 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji (Olomouc a Bohumín). Zaměřuje se 
na podporu bydlení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo ohrožených sociálním 
vyloučením. Hlavním cílem je ubytovat osoby žijící v nepříznivých podmínkách (azylové domy, 
ubytovny atd.) ve volných bytech dostupných na trhu a pomoci jim tyto byty udržet. Vycházíme 
z myšlenky, že pokud má člověk kde bydlet normálním a důstojným způsobem, zvyšuje se i jeho 
motivace a kompetence k řešení ostatních nepříznivých životních okolností (řešení dluhů či získání 
zaměstnání atd.). 

Bydlím, tedy jsem! 

Projekt (koncepčně totožný s výše uvedeným) je taktéž financován z ESF prostřednictvím OPZ (reg. 
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006169) a byl zahájen v září 2017. Místem realizace je město Slaný 
ve Středočeském kraji.  

 

 

  
 
 
 
 
 



6. Další projekty a činnosti 

Komunitní práce Karviná 

 
Projekt podpořený Úřadem vlády ČR usiloval s využitím nástrojů komunitní práce o zvýšení kvality 
života obyvatel sociálně vyloučené lokality Karviná 6. V praxi to znamenalo navázání kontaktů, získání 
znalosti o komunitě (zaměstnanost členů komunity, počet dětí povinných školní docházkou, 
zadluženost, hierarchie uvnitř komunity atd.), identifikaci problémů členů komunity a posilování 
jejich kompetencí nezbytných k jejich řešení. Projektem byly podpořeny svépomocné práce 
na zkvalitňování života v lokalitě a budování vztahů v rámci komunity. V oblasti komunitní práce jsme 
čerpali ze zkušeností, které jsme získali v obdobném projektu realizovaném v Jihomoravském kraji. 
Veškeré výše popsané aktivity se podařilo úspěšně realizovat se zásadním podílem samotných 
obyvatel. Alespoň částečně se do aktivit v rámci činností komunity zapojila většina místních lidí. Za 
dobu realizace bylo tímto způsobem podpořeno přibližně 10 rodin, celkem cca 40 osob. 

 

EEE - Efektivně, ekonomicky, erudovaně 
Projekt, podpořený z ESF prostřednictvím OPZ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001443) je 
zaměřen na zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním službám vedoucích k sociálnímu 
začleňování tak, aby tyto služby byly poskytovány účinně, odborně a hospodárně. Toho dosáhneme 
standardizací činnosti sociální práce a služeb, vytvořením přenositelné metodiky a proškolením cílové 
skupiny - 21 našich sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách tak, aby byli schopni 
služby poskytovat efektivně, ekonomicky a erudovaně. Jedná se o podporu procesů ve službách 
a podporu rozvoje sociální práce, která má zvýšit kvalitu a udržitelnost systému námi poskytovaných 
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících činností. Cílovou skupinou jsou 
zaměstnanci Romodrom o.p.s. realizující přímou práci s uživateli. 

 

PR Ženy Regiony – Propagace nejen Romské ženy 
 

Tento projekt financovaný z ESF prostřednictvím OPZ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003411) 
realizujeme od března 2017 ve spolupráci s partnerem Slovo 21, z. s., ve Stříbře. Hlavním cílem 
projektu je minimalizace vícečetných bariér, které brání ženám znevýhodněným na trhu práce v 
rovném přístupu k zaměstnání (nejen z pohledu gender rovnosti). V rámci projektu podporujeme 12 
žen v oblasti zlepšení šancí na pracovní uplatnění – konkrétně v oblasti pracovního a kariérového 
poradenství a právního minima, motivačních aktivit v oblasti tzv. měkkých dovedností, 
sebezkušenosti v oblasti finanční gramotnosti a řešení dluhové problematiky. Klientkám se dostává 
také doplňkové podpory v podobě hlídání dětí a mzdového příspěvku. 

 

 

TÁBOR RATAJE 2017 

Jednou z již tradičních doplňkových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí je 
každoroční letní tábor v Ratajích nad Sázavou, kterého se v roce 2017 zúčastnily děti z Prahy 
a Libereckého kraje. Kromě velké táborové hry bylo součástí programu například sjíždění řeky Sázavy 
na raftech, výlety a návštěvy kulturních památek.  

 

 



7. Ekonomická zpráva, sponzoři a donoři  

 

DOTACE A GRANTY  

 

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

 

Nadace Agrofert 
Podpora dětí hendikepovaných prostředím, ve kterém 

vyrůstají 
100.000 Kč 

NF Albert 
Doplatek projektu Centrum předškolní a mimoškolní 

výchovy 2016 
2.713 Kč 

Moneta Money Bank Zájmový komunitní plácek aneb kdo si hraje, nezlobí 11.300 Kč 

Celkem 114.013 Kč 

 

ESF – OPZ 12.407.411 Kč 

EU – ESF – OPZ – ČR – MPSV – Odbor realizace programů ESF 
adaptabilita a rovné příležitosti 

8.373.688 Kč 

European Commission – Social Investment Strategy  
Varoskutatas Metropolitan Research Institute Kft. - HomeLab 

2.456.688 Kč 

The Council of Europe 422.966 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 
3.896.216 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí 
619.553 Kč 

Úřad vlády České republiky 475.360 Kč 

Středočeský kraj 5.238.100 Kč 

Liberecký kraj 2.016.500 Kč 

Jihomoravský kraj 1.569.900 Kč 

Moravskoslezský kraj 1.280.000 Kč 

Pardubický kraj  796.000 Kč 

Hlavní město Praha  200.000 Kč 

Městská část Praha 8 20.000 Kč 

Statutární město Brno 377.000 Kč 

Město Nymburk 272.700 Kč 

Statutární město Liberec 120.723 Kč 

Otevřená společnost, o.p.s. – Open Society Fundation 266.569 Kč 

Celkem 40.909.374 Kč 



 
FINANČNÍ DARY 

 

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, 
z.s. 

Podpora v rámci projektu „Potravinová a 
materiální pomoc nejchudším osobám II – (FEAD) 

a státní rozpočet v rámci OP potravinové a 
materiální podpory – zapojení do aktivit projektu 

24.599 Kč 

Potravinová banka v Ostravě, o.s. 8.949 Kč 

Citibank Europe plc Didaktické pomůcky 21.540 Kč 

Klára Wanková  1.000 Kč 

Kuhn Hubert Lothar Mikulášská nadílka 250 Kč 

Kašens Rebecca Anaid Mikulášská nadílka 3.000 Kč 

Společnost obdržela finanční příspěvky od dárců v celkové výši 58.338 Kč. 

 

 

VĚCNÉ DARY 

 

Potravinová banka v Ostravě 83.932 Kč 

Potravinová banka Liberec 66.514 Kč 

Josef Píša 5.000 Kč 

Společnost obdržela věcné dary v celkové výši 155.446 Kč. 

 

 

PŘÍSPĚVEK VRÁMCI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ 

 

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni 75.000 Kč 

Společnost obdržela příspěvky za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
v celkové výši 75.000 Kč 
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8. 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 soc. služeb, tel.: 775 593 964, e-mail: alenavosahlova@romodrom.cz 

Oddělení řízení projektů 

Tomáš Drozd – řízení projektů, tel.: 775 593 966, email: tomasdrozd@romodrom.cz 

Aneta Dudová – řízení projektů péče o děti, mládež a pečující rodiče, tel: 739 592 537,  

 email: anetadudova@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 

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

 

 

 

mailto:tomasdrozd@romodrom.cz
http://www.romodromcz.cz/

