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1. Obecné informace o projektu 
Projekt Phare 2003 RLZ: Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu rom-
ské mládeže, spadající do opatření 1.1: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti, realizovalo o. s. IQ Roma 
servis (Brno) v partnerství s o. s. Společně-Jekhetane (Ostrava) od května 2005 do července 2006.

Cílem projektu bylo zvýšit osobní i rodinnou motivaci, klíčové dovednosti, informační gramotnost, 
obecnou vzdělanostní úroveň a úspěšnost mladých Romů v rámci vzdělávacího procesu a profesní-
ho uplatnění.
Projekt řeší problémy nízké kvalifi kace, předčasného ukončení školní docházky a uplatnitelnosti Romů na trhu 
práce. Zaměřuje se na romskou mládež a vytváří a nabízí stimulační a osobnostní aktivity, vzdělávací kurzy 
a doučování, výuku IT aj. Poskytuje informace z oblastí nabídky volných pracovních míst, vzdělávacích institu-
cí, možností stipendií. Do projektu jsou kromě mládeže zapojeni i rodiče, které informuje, povzbuzuje a po-
skytuje sociálně-právní a antidiskriminační servis. V terénu aktivně vyhledává a zprostředkovává kontakty s cí-
lovou skupinou. Nabízí aktivity pro trávení volného času mládeže jako nejúčinnější způsob nejen předcházení 
negativních jevů, ale i motivování k celoživotnímu učení. Monitoruje mladé studující Romy v obdobích přecho-
du mezi primárním a sekundárním vzdělávacím cyklem.

Cílovou skupinou projektu je romská mládež města Brna a města Ostravy ve věku cca 13 – 25 let, tedy jak 
žáci základních škol (7. – 9. třída), tak ti, kteří základní školní docházku předčasně ukončili, dále mladí studu-
jící v navazujícím studiu, kteří pro úspěšné zvládnutí vykazují potřebu monitoringu a podpory, a rovněž dlou-
hodobě nezaměstnaní nízkokvalifi kovaní příslušníci etnické minority. 

Projektový tým v každém městě (tj. v Brně i Ostravě) tvořili dva terénní sociál-
ně-pedagogičtí pracovníci, poradenský pracovník pro vzdělávání a zaměstna-
nost, dále manažer/koordinátor projektu a v Brně také právník.

Výukové a motivační aktivity v Brně se realizovaly v prostorách IQ Roma servi-
su na Hybešově ul. 41, Poradna pro zaměstnanost a vzdělávání sídlí na ul. Cejl 
49. V Ostravě projekt probíhal jednak v lokalitě zadního Přívozu (ul. Palacké-
ho) a jednak v lokalitě Poruba (ul. Dělnická). 

Rozpočet celého projektu (tj. pro Brno i Ostravu) byl 132.000 EUR. Projekt byl 
fi nancován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Aktivity Komunitních centrál:
•  terénní sociální práce v rodinách konečných příjemců se zaměřením na 

zvyšování zájmu o profesní vývoj dítěte a na ni navázaný aktivní monitoring, 
tutoring a osobní asistence 

•  poradenství pro zaměstnanost a vzdělávání 
•  nízkoprahové sociálně-právní poradenství a antidiskriminační péče 
•  kurzy k podpoře obecného vzdělání (Gramotnost v informačních 

technologiích, Základy administrativy na počítači, Kurz funkční gramotnosti 
Jak se neztratit, Perfektně česky, Jak hledat a najít zaměstnání)

•  motivační a osobnostní kurz
•  dílna žonglování, pouličního divadla a cirkusové artistiky
•  nabídka podpůrných skupinových aktivit (volnočasové aktivity, tématické přednášky)
•  právní semináře – školení s možností následné diskuse účastníků s právníkem a konzultace individuálních 

kauz 
•  doučování
•  facilitace schůzek rodičů a dětí (společné besedy, informační schůzky)
•  spolupráce se vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli 

2. Centrála Brno

2.1  Představení o.s. IQ Roma servis a jeho výukových 
a motivačně-stimulačních aktivit

Občanské sdružení IQ Roma servis vzniklo v Brně v roce 1997 jako dobrovolná nestátní ne-
zisková organizace. O.s. IQ Roma servis je právnickou osobou založenou podle českého prá-
va na základě zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Dne 3.11.1997 byly u Ministerstva 
vnitra ČR registrovány stanovy o.s. IQ Roma servis (č.j.: II/S-OVS/1-33944/97-R). Veškerá čin-
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nost sdružení je založena na principu nestrannosti, nezávislosti, otevře-
nosti a nediskriminace.
Posláním organizace je být prostředníkem, který podporuje mož-
nosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a spole-
čenského uplatnění a hájí jejich práva a důstojnost v rámci společ-
nosti.

Ofi ciální sídlo organizace je Cejl 49, Brno, kde provozujeme Poradnu pro 
zaměstnanost. Pobočka organizace se nachází na ul. Hybešova 41, Brno, 
kde nabízíme ostatní služby.

Mezi cílové skupiny o.s. IQ Roma servis patří primárně Romové ve spe-
cifi cké životní situaci, kterou chtějí řešit. Specifi cky jde o rodiny nalézající 
se ve složité sociální či ekonomické situaci, dlouhodobě nezaměstnané a níz-
kokvalifi kované uchazeče o práci, dále o mládež ve věku 13 – 26 let, která má 
zájem o motivační a volnočasové aktivity nebo o využití nabídky vzdělávacího 
centra, a o osoby diskriminované na trhu práce či v přístupu k hodnotám spo-
lečnosti.

Služby klientům 
Přímá práce s potřebnými jednotlivci, rodinami a komunitami zahrnuje:
•  služby komunitní a terénní sociální práce ve městě Brně a v Jihomoravském kraji (Program Centra 

komunitní a terénní sociální práce)
•  služby v oblasti sociálního, sociálně-zdravotního a právního poradenství včetně poskytování bezplatné 

právní pomoci a ochrany a krizové intervence (Program sociálně-právní poradny)
•  služby v oblasti zaměstnanosti (Program Poradny pro zaměstnanost)
•  služby v oblasti stimulace, motivace a podpory aktivního trávení volného času mládeže (Programy Centra 

motivace a stimulace)
•  služby v oblasti vzdělávání (Programy Centra vzdělávání)
•  služby v oblasti právní prevence a ochrany před diskriminací (Bezplatný právní servis a zastupování, 

mediace a vyjednávání konfl iktů)

Výukové a motivačně-stimulační aktivity
V cílové skupině našich klientů je velice častá školní neúspěšnost. Obecně bývá 
pokládána za souhrn nejrůznějších problémů komplexní povahy – jde o šir-
ší společenské souvislosti včetně tradičního zařazování dětí do zvláštních škol, 
nízká hodnota vzdělání v romských rodinách, temperament dětí atd. Ve spolu-
práci s pedagogy je tedy potřeba zajistit celostní přístup k dítěti s jeho specifi c-
kými vzdělávacími potřebami a přihlédnout k osobnostním dispozicím. 
Předpokladem pro úspěšnou školní docházku je především správná motivace 
a s ní související hodnotová orientace i v rodinném kontextu. Právě spolupráce 
s rodinou v této oblasti je naprosto nezbytná. Na školní neúspěšnosti se často 
podílí i poruchy chování, které, pokud jsou včas diagnostikovány, mohou být 
alespoň částečně eliminovány. 

Centrum motivace a stimulace
Od 1. čtvrtletí roku 2005 realizuje IQ Roma servis v rámci kombinace projektů Phare/Equal/CKTSP několik typů 
stimulačních aktivit. Tyto aktivity vytvářejí prostor pro komunikaci, v níž jsme schopni motivovat klienty ke 
vzdělávacím aktivitám, které jsou pro naši organizaci prioritou. Dále tyto aktivity slouží k naplnění volného 
času, který si naši klienti často neumějí sami naplánovat a je proto vhodnou alternativou pro uliční bytí dospí-
vající mládeže. Aktivity se zaměřují výhradně na věkovou kategorii 13-18 let, tedy 
na období přechodu mezi vzdělávacími cykly. 
 
Každodenně je otevřena klubovna, která nabízí sportovní a stolní hry, výtvarnou 
činnost apod. To vše za přítomnosti pedagogického pracovníka. Pro klienty dále 
připravujeme ve spolupráci s lektory CVČ Lužánky pravidelné lekce dramatické 
výchovy tématicky zaměřené na zvládání každodenní sociální a společenské reali-
ty. Pod vedením expertů jsou pořádány i dílny žonglování. Z dalších aktivit se jed-
ná především o taneční kroužek, kde se mládež učí tradiční romské tance, který-
mi se utváří pozitivní vztah k romské kultuře a tradicím a Street dance – volný styl 
moderní doby, který láká nejen mladé Romy. Každý týden mohou klienti zhlédnout 
nejrůznější fi lmy ve fi lmovém klubu dle jejich přání s ohledem na motivační a vý-
chovný charakter této aktivity. Nabízíme také kroužek foto-video-střih. Cílem 
kroužku je osvojení dovednosti manipulace s digitálním fotoaparátem. 
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Zájmové činnosti slouží pedagogickým pracovníkům především jako společenský pro-
stor, ve kterém mohou s klienty navázat vztah a působit tak výchovně. Mají šanci lépe 
odhadnout vlohy či schopnosti dětí a podle toho jim pomáhat při výběru následných 
vzdělávacích aktivit a institucí nebo jenom kroužků, ve kterých by svůj talent mohly ma-
ximálně rozšířit. 

Centrum vzdělávání
V rámci centra vzdělávání poskytuje o.s. IQ Roma servis několik různých aktivit, pora-
denských i vzdělávacích. Následující přehled je jejich stručnou charakteristikou.

Poradna pro volbu školy
Poradna pro volbu školy má za cíl rozvoj osobnosti dítěte jak v rovině rozumových schop-
ností, tak sociálních dovedností, které jsou předpokladem pro převzetí odpovědnosti za 
vlastní život i roli mladého člověka ve společnosti, kde je správná volba povolání jedním z podstatných kroků.

Základ tvoří individuální formy poradenství (rozhovor a konzultace). V rámci 
skupinového poradenství, které umožňuje poskytovat poradenské služby vět-
šímu počtu žáků, jsou při volbě povolání jednou z nejúčinnějších forem bese-
dy. Tato setkání rozšiřují informovanost žáků o světě práce, studijních a učeb-
ních oborech, povolání, podmínkách přijetí na studium nebo dalších možnos-
tech uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou Poradny pro volbu školy jsou 
žáci sedmých (mnoho žáků již v tomto ročníku opouští ZŠ), osmých a devátých 
tříd. Při zvažování profesní dráhy hraje jednu z nejdůležitějších rolí rodina, 
proto se pedagogičtí pracovníci snaží navázat vztah nejen s žáky (aktivním vy-
hledáváním na školách), ale také s rodiči. 

EEG – biofeedback
Především pro nápravu poruch chování spojených s nedostatkem pozornosti nebo soustředění, ale i pro mlá-
dež, která např. nemá pracovní návyky, je k dispozici EEG-biofeedback, který pomáhá tyto potíže zmírňovat 
a stimuluje mozkovou aktivitu. 
Prakticky se tento trénink provádí pomocí EEG zesilovače, spektrální analýzy EEG křivky a dvou počítačů. Na 
jednom počítači klient sleduje počítačovou hru, například jízdu v autě, let raketou nebo plavající delfíny. Kli-
ent však neovládá hru páčkou – joystickem, ale mozkovou aktivitou nezávislou na vůli prostřednictvím senzorů 
napojených na hlavu a na počítač. V praxi to např. znamená, že rychlost auta na obrazovce se zvyšuje nebo sni-
žuje podle frekvence EEG aktivity, toto se však odehrává zcela podvědomě a jako odměna v procesu podmiňo-
vání slouží pak úspěch ve hře (čím větší rychlost auta, tím více bodů, příjemný zvuk atp.). Druhý počítač slouží 
pro spektrální analýzu EEG signálu, výběr spektra pro trénink a nastavení prahů vybraných frekvencí pro ovlá-
dání hry, které řídí psychoterapeut. 
Školení pedagogických pracovníků pro aplikaci tohoto výcviku probíhalo od listopadu roku 2005, k užití této me-
tody je nyní k dispozici vyškolený personál i psycholog. Této služby využívají především děti z partnerských škol 
a z rodin klientů terénních sociálních pracovníků, dále pak děti, které se účastní našich volnočasových aktivit.

Výukové kurzy
Centrum vzdělávání nabízí vedle pedagogicko-psychologic-
kého servisu a zájmových činností i vzdělávací aktivity. Rom-
ské mládeži mezi 13-18 lety se věnují pedagogové občanské-
ho sdružení IQ Roma servis a dobrovolníci především z řad 
studentů Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií Masa-
rykovy univerzity. Pomáhají klientům zvládat školní povinnos-
ti a umožnit jim tak nástup na střední školu, neboť absolvování 
střední školy zvyšuje šance uspět na trhu práce a může tedy vy-
lepšit sociálně-ekonomický status cílové skupiny.
Výuka je organizována dvojím způsobem. Jedním je kolektivní 
výuka, kdy se mládež setkává 1-2× týdně ve skupině vrstevní-
ků v prostorách IQ Roma servisu. Děti jsou při výuce rozděleny 

do malých skupin, maximálně po pěti účastnících. Výuka trvá 60 nebo 90 minut a je zdarma. Klienti se během 
ní mají cítit co nejpříjemněji a neformálně – jinak než ve škole, ke které mají často averzi, která se pak přenáší 
na vzdělávání jako takové. Druhým způsobem je individuální výuka přímo v rodinách klientů, která je zajiště-
na dobrovolníky. V těchto případech rodiny sice mají zájem o to, aby se dítě do-
datečně vzdělávalo, ale z různých důvodů nepovažují kolektivní výuku za vhod-
nou nebo potřebují zvýšenou pozornost a individuální přístup.

Těžištěm vzdělávacích aktivit v našem centru jsou:
•  obecné výukové a doučovací kurzy
•  lekce anglického jazyka 
•  počítačové kurzy
•  kurzy Jak hledat a najít zaměstnání
•  kurzy funkční gramotnosti Jak se neztratit
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Doučujeme klíčové předměty, se kterými mají mladí největší problémy, zejména češtinu, matematiku a fyziku. 
Důraz je při doučování této cílové skupiny kladen na osvojování základních znalostí těchto předmětů a jejich 
propojení s praktickým životem. Třikrát týdně rovněž nabízíme lekce angličtiny. Jejich účastníci si interaktivní 
formou osvojují především verbální dovednosti s důrazem na schopnost hovořit v rámci nejběžnějších situací 
každodenního života.

Statistika
V období od ledna 2005 do června 2006 bylo v o.s. IQ Roma servis realizováno 
celkem 980 vzdělávacích a motivačních zakázek. Centrum navštívilo nebo 
v terénu bylo kontaktováno celkem 916 klientů, z čehož je více než 80% ve 
věkové kategorii 13-18 let. Rozdělení na dívky a chlapce je vyrovnané. Z celko-
vého počtu klientů se jich 416 aktivit účastnilo více než 3×. Poměrně velký po-
díl klientů, se kterými se uskutečnily pouze 1-2 kontakty, je dán prací v terénu, 
kdy vyhledaní klienti neprojevili zájem o realizaci aktivit. S klienty bylo v tom-
to období uskutečněno celkem 3019 kontaktů. V současné době je možné ho-
vořit o 46 – 56 klientech, kteří navštěvují aktivity pravidelně. 
Na realizaci aktivit se podílelo celkem 10 zaměstnanců na danou činnost přímo 

zaměřených. Zapojení dobrovolníků především do výukových aktivit umožnilo posílení a rozšíření aktivit. V prů-
běhu sledovaného období se do činnosti zapojilo celkem 18 dobrovolníků, kteří realizovali celkem 97 lekcí. 
Následující graf ukazuje způsob jednání při jednotlivých kontaktech:

Z grafu je možné odvodit převládající podíl motivačních a výukových aktivit, ostatní aktivity souvisejí s komu-
nikací s klienty, popřípadě s dalšími institucemi (školami, domovy mládeže atd.). 

2.2 Náplň a realizace projektu
Základem pro realizaci všech dalších aktivit Projektu Phare 2003 RLZ: Ko-
munitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu rom-
ské mládeže byla terénní sociální práce v  rodinách konečných pří-
jemců – jejich oslovování, zjišťování jejich potenciálu a potřeb v oblasti 
vzdělávání a zaměstnanosti, informování o možnostech nabízených pro-
jektem a na to navázané motivování k využití těchto možností. 
Ze vzdělávacích kurzů se od října 2005 několikrát uskutečnil Kurz Jak hle-
dat a najít zaměstnání, vedený poradcem pro zaměstnanost a vzdělá-
vání. Kurz probíhal formou jednorázového intenzívního odpoledního se-
tkání a zájem o něj projevili uchazeči o zaměstnání ve věku na horní hra-
nici cílové skupiny projektu (tj. okolo 30 let).
Kurz „Perfektně česky“, vedený dobrovolníky, naopak navštěvovali klienti školního věku a stal se tak přitaž-
livou alternativou doučování českého jazyka. Na základě vysoké poptávky klientů jsme mimo projektový plán 
zařadili ve spolupráci s praktikantkami FSS MU Kurzy angličtiny. Od února letošního roku probíhají téměř 
denně PC kurzy, o které je vysoký zájem. Na závěr projektu jsme zařadili i kurz funkční gramotnosti Jak se 
neztratit s informacemi o tom, kam si zajít pro informaci, jak se orientovat v systému institucí ap. 
Motivační a osobnostní kurz, zaměřený na sebepoznání klientů a jejich motivaci ke vzdělávání, proběhl 

v období listopad – prosinec 2005 a sestával ze tří celoodpoledních setkání 
s PhDr. Jarmilou Turbovou. Účastníci kurzu ve věku 11 – 15 let z něj odcháze-
li nadšeni a rovněž PhDr. Turbová tato setkání zhodnotila jako velmi prospěš-
ná a smysluplná.
Poslední víkend v září 2005 byla ve spolupráci se souborem pouličního divadla 
a žonglování Ignis inferno realizována Dílna žonglování, cirkusové artisti-
ky a pouličního divadla, tzv. „Žonglovací víkend“. Dílna sestávala ze dvou 
částí: První část spočívala ve výrobě žonglovacích pomůcek samotnými účast-
níky dílny a v nácviku žonglérského umění pod vedením MgA. Konráda Hecz-
ka v tělocvičně ZŠ Křenová v Brně. Druhá část – prezentace naučeného veřej-
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nosti, se uskutečnila v neděli v podvečer. Zahájena byla průvodem žonglérů 
(účastníků Dílny), artistů (členů souboru Ignis inferno) a tanečníků (děti a mlá-
dež z klubovny Sdružení pěstounských rodin Brno a z o. s. Ratolest), po kte-
rém následovala taneční a žonglérská vystoupení účinkujících v parčíku v Brně 
na Bratislavské ulici.
V červenci 2005 byla uspořádána první přednáška pro mládež na téma „Pro-
hloubení identity a sebevědomí u mladých lidí“, lektorovaná Mgr. Jarmilou Ba-
lážovou, v září potom beseda „Romové a kultura“ s vystoupením ostravské bre-
akdancové skupiny Millenium B-Boys. V prosinci 2005 následovala přednáška 
Štefana Grinvalského, který s účastníky probíral jejich možnosti vzdělávání. Dal-

ší přednášky na téma „Romové a vzdělávání“ proběhly i v březnu a květnu 2006. V dubnu se pak pod vedením 
p. redaktorky Rozity Mertové uskutečnila beseda na téma „Romové a média“.
V srpnu 2005 proběhl první právní seminář pro mládež, tzv. „Antidiskrimi-
nační večírek“, vedený právničkou IQ Roma servisu Mgr. Michaelou Tomiso-
vou, který měl zúčastněným přiblížit problematiku diskriminace – jak ji roze-
znat a jak se proti ní bránit. Přednáška byla doplněna scénkami – názornými 
ukázkami diskriminačního chování a ukončena byla promítáním fi lmu s diskri-
minační tématikou. Tatáž přednáška se pro jinou skupinu mládeže uskutečnila 
i v únoru a červnu 2006. 
Doučování žáků ZŠ a SŠ v projektu zajišťují dobrovolníci a praktikanti, doučo-
vání probíhá zpravidla v prostorách IQ Roma servisu, částečně též v domácnos-
tech klientů. 
Na konci srpna 2005 proběhlo setkání rodičů a dětí spojené s táborákem, kterého jsme využili k ukázce do-
vedností klientů a k informování potenciálních klientů, jejich rodičů a veřejnosti o možnostech nabízených 
projektem. Podobné setkání, tentokrát více zaměřené na motivaci dětí a jejich rodin ke vzdělání, se uskuteč-
nilo i v únoru 2006.
Pracovníci kontaktují a navazují spolupráci s vybranými ZŠ a SOU v linii oslovování žáků jako potenciálních 
klientů a se SŠ, VOŠ a VŠ, převážně v linii náboru dobrovolníků a praktikantů pro projekt. 
Paralelně s projektem probíhají i podpůrné skupinové aktivity (taneční kroužek, fi lmový klub, diskotéky). 
Poradenský pracovník pro vzdělávání a zaměstnanost vede databázi zaměstnavatelů, vyhledává infor-

mace o volných pracovních místech, které předává v poradně klientům, oslovuje 
zaměstnavatele a navazuje s nimi spolupráci, asistuje uchazečům o zaměstná-
ní při sestavování životopisů a přípravě na přijímací pohovor, ve vhodných pří-

padech klienty na pohovor přímo doprovází, vyřizuje stipendia pro středoškolá-
ky, pomáhá klientům s výběrem školy. Koncepční oblastí, kterou se poradenský pracovník 

zabývá, je mapování trhu práce, prvků aktivní politiky zaměstnanosti a následné oslovení 
potenciálních zaměstnavatelů.

Právník projektu poskytuje sociálně-právní poradenství a řeší případy diskriminace. Nejčastěj-
šími zakázkami jsou justiční omyl, zdravotní pojištění občanů SR, bytová problematika a právní 

úkony týkající se dětí – pěstounská péče, určení otcovství.

2.3 Statistické vyhodnocení projektu

Počet klientů
V průběhu projektu jsme pracovali celkem s 587 klienty, z toho 329 nás na-
vštívilo opakovaně. 
•  poradnu pro zaměstnanost navštívilo cca 200 z nich, z toho 60% 

více než 1× a 15% si nalezlo zaměstnání, přičemž klienti jsou průběžně 
monitorováni při udržitelnosti pracovního místa 

•  vzdělávací aktivity navštívilo 200 klientů, z toho 40% z nich více než 1×
 Podrobné údaje za období leden – červen 2006 (v roce 2005 aktivity neevidovány odděleně):
 ∗  doučování: 25 klientů, z toho 60% se dostavilo víc než 1×
 ∗  kurz angličtiny: 10 klientů, z toho 80% pravidelných
 ∗  PC kurzy: 125 klientů, z toho 20% pravidelných (tj. víc jak 6 docházek)
 ∗  kurz Jak hledat a najít zaměstnání: 10 absolventů
 ∗  kurz funkční gramotnosti Jak se neztratit: v době zpracování tohoto 

dokumentu neznámo, předpoklad: 5 absolventů
•  motivační aktivity (motivační rozhovor, motivační a osobnostní kurz, informačně-

-motivační setkání, stimulační žonglovací dílna, volnočasové aktivity) navštívilo více 
než 200 klientů, z toho 50% víc jak 1×

 ∗  motivační a osobnostní kurz: 15 absolventů
 ∗  stimulační žonglovací dílna: 14 absolventů
•  sociální a právní poradenství využilo cca 80 klientů, z toho 60% víc jak 1×
(někteří klienti se objevují ve více položkách)
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Počet zakázek a kontaktů
Za sledované období (červenec 2005 – červen 2006) bylo řešeno 588 zakázek (zakázka = první kontakt s klien-
tem v rámci řešeného případu) a uskutečnilo se okolo 2385 kontaktů (kontakt = každé setkání s klientem/úkon 
provedený v rámci jedné zakázky). 
Z grafu č. 3 je patrné, že počet zakázek a kontaktů se v čase zvyšoval s tím, jak nastupovali a zaučovali se noví 
projektoví pracovníci a jak se povědomí o projektu postupně dostávalo k širšímu okruhu klientů. Nejvíce zaká-
zek a kontaktů za rok 2005 jsme zaznamenali v říjnu, následný pokles byl způsoben omezením kontaktáže kli-
entů formou terénní sociální práce a nižším zájmem o služby poradny pro zaměstnanost v souvislosti s přícho-
dem vánočních svátků. Kolísavý počet kontaktů v následujícím období je zapříčiněn harmonogramem aktivit, 
slaďováním s dalšími realizovanými projekty a obměnou pracovního týmu.

Charakteristika zakázek
V souladu se zaměřením projektu tvoří výraznou většinu zakázky týkající se zaměstnanosti (cca 1000 kontak-
tů), vzdělání a motivace (dalších cca 1000 kontaktů). Ostatní zakázky, jako např. bytová problematika, sociální 
dávky ap. řešil právník projektu. S „neprojektovými“ zakázkami se při své práci v terénu setkávají i sociálně-pe-
dagogičtí pracovníci, takové pak předávají buď právníkovi projektu nebo pracovníkům Centra komunitní a te-
rénní sociální práce IQ Roma servisu.
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Forma jednání
Ve formě jednání jednoznačně převládala osobní konzultace s klientem (cca 50%), na které je postavena jak 
terénní sociální a motivační práce sociálně-pedagogických pracovníků, tak i práce poradce pro zaměstnanost 
a vzdělávání. Vysoký počet telefonických kontaktů má na svém kontě opět poradna pro zaměstnanost (časté 
obvolávání potenciálních zaměstnavatelů). „Výuka“ má o něco nižší zastoupení – je to dílem tím, že výukové 
aktivity začaly probíhat až v pokročilejší fázi projektu (podzim 2005) a dílem tím, že i po jejich zahájení chví-
li trvalo, než bylo zavedeno evidování účastníků těchto aktivit ve výkazech práce, ze kterých statistika vychází. 
Výrazný vliv má i vysoká časová dotace na výukové aktivity ve srovnání s poradenskou činností.

Forma kontaktu 
Téměř 70% kontaktů (ať už se jednalo o poradenství či výuku) se uskutečnilo v prostorách IQ Roma servisu – tj. 
buď v poradně pro zaměstnanost v Brně na Cejlu 49 nebo v Centru pro mládež na Hybešové 41. Zbytek kon-
taktů se uskutečnil „v terénu“ – v domácnostech klientů.

Instituce k jednání dle typu zakázky
Nejčastěji bylo jednáno se zaměstnavateli (téměř 500 kontaktů), četné jsou 
i kontakty s Magistrátem města Brna a s úřady městských částí (celkem cca 150 
kontaktů). Kontakty se soudy, exekutory, policií ap. se uskutečnily převážně 
v rámci činnosti právníka projektu. V průběhu projektu se uskutečnilo i několik 
desítek kontaktů se školami. 

3. Centrála Ostrava 

3.1 Představení o.s. SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících 
v Ostravě. Bylo založeno v roce 1998, původně k podpoře vzdělávacího a výchovného programu 
Církevní základní školy P. Pittra v Ostravě. V roce 2001 sdružení rozšířilo svoji působnost a zača-
lo pracovat nezávisle na výše uvedené škole pro klienty žijící v oblasti zadního Přívozu (část Os-
travy). 
V současné době občanské sdružení působí ve dvou lokalitách. Jed-
nak v lokalitě zadního Přívozu (ul. Palackého) a dále také v lokali-

tě Poruba (ul. Dělnická). 

V obou lokalitách sdružení poskytuje shodné služby:
•  občanská poradna
•  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
•  terénní programy
•  včasná péče
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Vize
Rovné šance pro menšiny v majoritní společnosti

Poslání
Zlepšení vztahů mezi lidmi z romské komunity a majoritní společností ve všech 
oblastech života

Cíle
•  podpora pozitivních kontaktů mezi lidmi z romské komunity a majoritní společností
•  zprostředkování přístupu ke zdrojům společnosti
•  motivace a pomoc k využívání vlastního osobního potenciálu
•  podpora etnické identity

Poskytované služby:

Občanská poradna
Poskytuje sociální poradenství – tedy informace, rady, případně aktivní pomoc a asistenci všem občanům, kte-
ří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich ob-
tížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo 
neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Služby musí být dostupné všem, proto jsou 
zdarma. Jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, náboženského vyznání aj. a nezávisle na ná-
zorech, postojích a hodnotách poradce. Základním etickým pravidlem občanského poradenství je také to, že 

neposkytuje informace o klientovi mimo poradnu, klient může vystupovat 
v poradně anonymně. 
V listopadu 2005 byla OP přijata do AOP (Asociace občanských poraden). Tím 
je zaručeno poskytování kvalitních a profesionálních služeb dodržováním jed-
notných Standardů kvality služeb AOP, které vycházejí ze Standardů kvality 
poskytování sociálních služeb MPSV.
Specifi kem OP je to, že přestože je otevřena všem občanům bez rozdílu, naše 
služby využívají převážně obyvatelé vyloučených lokalit Ostrava – Přívoz, tedy 
Romové. Naším cílem do budoucna je zvýšit podíl klientů z majority a podpo-
řit tak střetávání romského a neromského etnika.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Služba je určena dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, která se ocitla nebo je ohrožena obtížnou životní situa-
cí a která nemůže nebo nechce z různých důvodů navštěvovat standardní formy institucionalizované pomoci 
a péče. 
Jedná se o navazovaní kontaktů, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek 
pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu trávení volného času, ale také změnu celkového přístupu 
k vlastnímu životu.
Poskytovány jsou poradenské, vzdělávací, asistenční a zájmové aktivity, jejichž cílem je mimo jiné minimalizo-
vat možná rizika související se způsobem života této mládeže a vytvářet podmínky pro lepší orientaci ve svém 
sociálním prostředí a řešení nepříznivé sociální situace. V rámci poradenství poskytujeme klientům pomoc při 
vzdělávání a hledání zaměstnání. Vzdělávací aktivity zahrnují pořádání přednášek a besed na různá témata – 
Historie Romů, Romové a vzdělávání, Kam po škole apod. Klienti mají možnost navštěvovat i vzdělávací kurzy 
– Práce na PC (v Přívoze je nově vybavena počítačová učebna), Hezky česky, Angličtina, Kurz žonglování, Jak si 
hledat a najít zaměstnání apod.
K činnostem center patří také zájmové aktivity. Přívozští klienti mohou navštěvovat taneční soubor, pěvec-
ký sbor, hudebnu s nahrávacím studiem. V obou centrech mohou využívat posilovnu nebo si třeba jen zahrát 
ping-pong. Obě lokality spolu úzce spolupracují na realizaci aktivit – pořádají výlety do okolí Ostravy, soutěží 
mezi sebou při sportovních utkáních. 

Terénní programy
Terénní sociální práce zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomáhá při prosazování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů. Usi-
luje o zlepšení sociálních kompetencí sociálně vyloučených lidí v cílové ko-
munitě tak, aby se zvýšila jejich schopnost účastnit se na aktivitách běžných 
pro ostatní občany a zabránilo se jejich sociálnímu vyloučení, a to zejména 
za předpokladu, že dlouhodobě individuálně pracuje s omezeným počtem 
klientů a rodin.
Sociální práce s klienty je prováděna v přirozeném prostředí jejich bydliště 
nebo komunity. Při integraci Romů/klientů do systému společnosti je usilová-
no o to, aby byla zachována hodnotná specifi ka jejich materiální a duchovní 
kultury. Jsou respektovány osobní cíle klientů (přání a potřeby) a vyrovnává-
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situace. Je podporována nezávislost uživatele (klienta) na poskytované službě.

Včasná péče „Klub zvídavých dětí“
Včasná péče je poskytována dětem ze sociálně a sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodinám, 
především v období od tří let života dítěte do zahájení školní docházky.
Včasná péče je realizována především formou předškolního vzdělávání a formou podpory kompetencí rodičů 
k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí. 
Včasná péče poskytuje souhrn opatření, která mají za cíl identifi kovat možná rizika v rozvoji osobnosti dětí 
a předcházet hrozícím negativním důsledkům socio-kulturního znevýhodnění ve vzdělanostní, morální a soci-
ální kultuře osobnosti vymezené skupiny dětí, předcházet školní neúspěšnosti dětí (eliminovat nebo zmírnit 
důsledky sociálního znevýhodnění na jejich školní úspěšnost) a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpo-
klady k sociální integraci.
Náplní je rozvíjení osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, jeho osobní spokojenost 
a pohoda, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak 
i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Důleži-
tým úkolem je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Kontakt
 název: SPOLEČNĚ - JEKHETANE
 právní forma: občanské sdružení
 datum vzniku: 25. 2. 1998
 evidence: II/S-OVS/1-35234/98-R 
 sídlo: Palackého 49, 702 99 Ostrava-Přívoz
 statutární zástupce: PaedDr. Jan Effenberger
 IČ: 68145209
 DIČ: CZ68145209
 bankovní spojení: ČSOB a.s.
 číslo účtu: 373726883/0300
 telefon: 596 136 609
 fax: 596 136 609
 e-mail: jekhetane@tiscali.cz
 web: www.jekhetane.euweb.cz

3.2 Náplň a realizace projektu
V rámci projektu realizační tým poskytoval odborné poradenství, asistenci a vzdě-
lávací a motivační aktivity. Níže jsou uvedeny konkrétní aktivity, které proběhly. 
Zároveň je u každé aktivity uvedeno, kdo ji vedl a kde se uskutečnila.

Kurzy:

Osobnostně motivační kurz (KC Přívoz a KC Poruba)
Tento kurz proběhl ve dvou cyklech. Nejprve v KC v Přívoze pod vedením psy-
chologa Tomáše Šobáně. Ten se zaměřil na nácvik komunikace v různých situa-
cích, zvládání zátěžových situací, zacházení s vlastními emocemi. 
Druhý cyklus byl realizován členy realizačního týmu V KC v Porubě. Byl organizován pro mladší věkovou kate-
gorii – kolem patnácti let. Kurz byl zaměřen na životní cíle klientů, na to, jak jich dosáhnout i na to, jak se vy-
rovnat s překážkami, které jim budou stát v cestě. 

Hezky česky (KC Přívoz a KC Poruba)
Kurz českého jazyka probíhal v KC v Porubě i v Přívoze. V této oblasti je cílová 
skupina romské mládeže velmi hendikepovaná. Vedli jej členové realizačního 
týmu. Zájem jevili spíše mladší klienti okolo 10 let, chodili však pravidelně. Kurz 
byl zaměřen na procvičování pravopisu, čtení, práci s textem, se slovy. 

Jak si hledat zaměstnání (KC Poruba)
Kurz je určen pro nezaměstnané klienty, kteří 
dlouhodobě hledají zaměstnání. Klienti se učí, jak 
komunikovat se zaměstnavatelem, jak napsat ži-
votopis a motivační dopis, co má obsahovat pra-
covní smlouva, jak se chovat u pracovního poho-
voru. Kurz byl nejprve organizován skupinově, o tuto formu však nebyl velký zá-
jem, nyní proto probíhá individuálně. 

JaS (Job and School) Club (KC Přívoz)
Tento kurz navazuje na kurz „Jak si hledat zaměstnání“. Jeho hlavní náplní je 
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naučit klienty efektivně hledat zaměstnání, případně školu nebo kurz umožňující následně najít si zvolené za-
městnání. Využívá nejen vzdělávacích aktivit (jak napsat životopis, pracovně-právní problematika apod.), ale 
i psychosociálních her a nácviku dovedností (komunikace, kooperace apod.), které mají pomoci nejen při hle-
dání zaměstnání, ale i v případě nástupu do zaměstnání i jeho udržení. O tento kurz klienti bohužel i přes sys-
tém nízkoprahového přístupu do kurzu nejevili zájem, z toho důvodu je náplň tohoto kurzu uplatňována při 
individuálním nácviku v rámci poradenství v oblasti zaměstnání. 

Základy práce na PC (KC Přívoz)
O tento kurz projevili klienti velký zájem. Věkový průměr účastníků byl okolo 
15ti let. Lektorovali jej 2 členové realizačního týmu. Cílem kurzu bylo seznáme-
ní se se základy práce na PC.

Jak se neztratit na internetu (KC Přívoz)
O tento kurz jevili také klienti veliký zájem. Lektoroval jej člen realizačního 
týmu. Získané dovednosti využili klienti v praxi například při shánění zaměst-
nání či brigád. 

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ (KC Poruba)
Na přípravě klientů ke přijímacím zkouškám se podílel jeden dobrovolník a je-
den člen realizačního týmu. Přípravu absolvovali dva klienti, jeden byl přijat v prvním, druhý ve druhém kole 
přijímacích zkoušek. 

Angličtina (KC Přívoz a KC Poruba)
Kurz anglického jazyka probíhal v obou komunitních centrech – v Přívoze i v Porubě. Vedli ho jak samotní čle-
nové realizačního týmu, tak i dobrovolníci. Věková skupina účastníků kurzů byla značně variabilní – pohybova-
la se v rozmezí 10 až 35 let. Někteří klienti pak své znalosti využili ve škole, pro jiné byl kurz jazykovou přípra-
vou před cestou za prací do zahraničí. O tento kurz je neustálý zájem. 

Doučování: ČJ, M, PC, technologie apod.
Doučování probíhalo převážně individuální formou. Klientelu tvoří žáci základních i středních škol, doučují se 
všechny potřebné předměty. Větší zájem je u žáků prvního stupně základní školy. Doučování vedou pracovníci 
realizačního týmu i dobrovolníci. 

Přednášky:

Schůzka rodičů a dětí – 25. 4. 2006, 13. 7. 2006 (KC Poruba)
Schůzka rodičů a dětí proběhla ve dvou termínech. Rodiče společně s dětmi a pracovníky hodnotili dosavadní 
aktivity, sdělili své připomínky a náměty pro další činnost. 

Kam po škole – 12. 10. 2005, 8. 2. 2006 (IPS)
Přednáška byla pořádána ve spolupráci s Informačním poradenským středis-
kem při Úřadu práce Ostrava. Byla určena žákům devátých tříd, kteří se rozho-
dovali, na jakou školu se přihlásit. Klienti byli seznámeni se systémem škol, při-
jímacím řízením apod., ale i se samotným pracovištěm. 

Historie Romů v Evropě – 23. 5. 2006 – Mgr. Helena Balabánová (Městská 
knihovna)
Přednáška byla organizována ve spolupráci s městskou knihovnou Moravská 
Ostrava a Přívoz. Přednášejícím byla Helena Balabánová (koordinátor pro ná-
rodnostní menšiny a romské záležitosti Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje), která zajímavě a zároveň fundovaně pohovořila o historii Romů v Evro-
pě. Svým výkladem zaujala všechny posluchače. Přednáška byla určená nejen klientům, ale také široké veřej-
nosti.

Romové a kultura – 1. 9. 2005 (KC Přívoz)
Tato přednáška byla spojena s prezentací romské kultury a jejím přiblížením dnešní romské mládeži v rámci 
mini festivalu Lačho džives, který byl pořádán přímo ve vyloučené lokalitě, ze které jsou naši klienti. Tento fes-
tival byl také vyvrcholením letních motivačně-zájmových aktivit klientů (Letní škola tance, Žonglování apod.), 
jejichž výsledky byly předvedeny veřejnosti. Tato aktivita se setkala s velikým ohlasem. 

Romové a vzdělávání – 7. 12. 2005 – Štefan Grinvalský (KC Poruba)
Přednášku konanou v komunitním centru v Porubě vedl Štefan Grinvalský, pra-
covník občanského sdružení IQ Roma servis, který se snažil nejen informacemi, 
ale především vlastním pozitivním vzorem klienty motivovat k dalšímu vzdělá-
vání. O přednášku byl veliký zájem. 

Antidiskriminační školení „Nenechte se“ – 23. 11. 2005 – Michaela Tomiso-
vá (KC Poruba)
Toto školení, které lektorovala Michaela Tomisová, právnička občanského sdru-
žení IQ Roma servis, mělo za úkol seznámit klienty s možnou diskriminací – aby 
klienti dovedli rozlišit, co je a co není diskriminace a zároveň, jak je možné se 
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tem klienty zaujala. O tuto přednášku byl veliký zájem. 

Historie Romů a situace Romů v ČR dnes – 4. 8. 2005 – Jožka Baláž (KC Přívoz)
Tato přednáška proběhla v letních měsících v prostorech komunitního centra 
v Přívoze. Přednášející Jožka Baláž, pracovník občanského sdružení Liga Brun-
tál, měl nejen předat informace o historii Romů, ale zároveň být i pozitivním 
vzorem pro mládež, neboť patří mezi vzdělané a úspěšné Romy. Bohužel o tu-
to přednášku z řad klientů nebyl příliš velký zájem. 

Podpůrné skupinové aktivity:

Letní škola tance – 18. 7. – 25. 8. 2005 – Eliška Lindovská 
(KC Přívoz)

Letní škola tance, která probíhala pod vedením člena realizačního teamu Elišky Lindovské, 
probíhala v komunitním centru v Přívoze. Lektorka díky své dlouholeté zkušenosti při vedení 
obdobné aktivity se stejnou cílovou skupinou dovedla zaujmout a motivovat k pravidelné účasti 

na nacvičování tanečního vystoupení, které účastníci prezentovali na festivalu Lačho džives. 

Žonglování – 26. 7. – 27. 10. 2005 – Jan Bártek (KC Přívoz a KC Poruba)
Žonglování probíhalo v obou komunitních centrech pod vedením žongléra Jana Bártka. Ten nejprve 
před započetím kurzu předvedl své dovednosti, aby motivoval případné zájemce k návštěvě kurzu. Po 
skončení kurzu své dovednosti účastníci kurzu předvedli na festivalu 
Lačho džives. O tento kurz klienti jevili zájem. 

Filmový klub (KC Přívoz a KC Poruba)
Filmový klub probíhal pravidelně jednou týdně a to v obou komu-

nitních centrech. Filmová náplň byla jednak vybírána klienty a jed-
nak realizátory, kterými byli členové realizačního týmu. Filmy byly 
voleny tématicky a měly za účel nejen pobavit, ale i poučit (drogo-
vá problematika, soužití Romů a majority, historie Romů apod.).

3.3 Statistické vyhodnocení projektu

Počet klientů a kontaktů 
V průběhu projektu bylo pracováno celkem se 666 klienty, uskutečněno bylo 1274 kontaktů, z čehož 26% 
bylo prvokontaktů.

rok 2005 2006
celkemčtvrtletí II. III. IV. I. II.

měsíc 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
klienti 86 45 38 76 54 60 18 21 48 54 62 39 65 666
kontakty 171 83 97 145 96 109 24 39 96 131 111 71 101 1274
prvokontakty 86 30 25 48 32 24 3 9 22 14 16 4 17 330

Tabulka č. 7: Počet klientů, kontaktů a prvokontaktů v čase

06
2005

07
2005

08
2005

09
2005

10
2005

11
2005

12
2005

01
2006

02
2006

03
2006

04
2006

05
2006

06
2006

200

150

100

50

0

Graf č. 7: Počet klientů, kontaktů a prvokontaktů v čase

kontakty

klienti

prvokontakty



13

Forma kontaktu
Ve formě kontaktu převažuje návštěva klienta v poradně (43%), následovaná kontaktem na ulici (26%) a ná-
vštěvou v bytě klienta (19%).

Úroveň poskytovaných služeb
V převážné většině kontaktů se jednalo o poskytnutí informace (38%) nebo rady (35%). Následovala aktivní 
pomoc (12%), vzdělávání (6%), asistence a aktivizace.

Typologie zakázek
46% řešených zakázek se týkalo vzdělávání a dalších 46% zaměstnanosti. Zakázky jiného typu tvořily zbý-
vajících 8%.

4. Projektové zkušenosti a doporučení 

Terénní sociální práce v rodinách konečných příjemců 
Terénní sociální práce se osvědčila jednak jako prostředek k náboru klientů na 
další aktivity a jednak jako významný motivační prvek pro mládež a její rodi-
če – úkolem terénního sociálního pracovníka bylo získat si především důvěru ro-
diny a následně klienty ke vzdělání motivovat, od čehož se odvíjela jejich účast 
na dalších projektových aktivitách. Motivovat rodiče ke vzdělávání jejich dítěte 
je v mnoha případech potřebnější a smysluplnější než motivovat dítě samotné. 
Podpora rodičů hraje v úspěšnosti mládeže ve škole zásadní roli. Terénní sociál-
ní pracovník musí do rodiny docházet pravidelně a dlouhodobě, což se díky 
navazujícím, podobně zaměřeným projektům IQ Roma servisu děje i po skonče-
ní projektu Phare. 
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Vzdělávací kurzy 

Jak hledat a najít zaměstnání 
Kurz se ukázal být potřebným a ocenili jej zejména klienti na horní věkové hranici cílové skupiny projek-
tu. Mnozí z nich před jeho absolvováním nebyli schopni samostatně sestavit životopis, neměli představu 
o průběhu přijímacího pohovoru. Co se týká hodinové dotace tohoto kurzu, naše původní představa (do-
cházka klientů 2× týdně po dobu 1 měsíce) se ukázala jako nereálná. Naopak se ale osvědčilo pojmout 
kurz jako jednorázová intenzívní celoodpolední setkání na jedno téma (např. jak psát životopis, přijí-
mací pohovor ap.) pro skupinu 2 – 4 klientů nebo jako individuální proškolení uchazeče o zaměstnání po-
radenským pracovníkem přímo v poradně pro zaměstnanost. Tato forma se ukázala být pro klienty nejví-
ce přínosnou.  

Perfektně česky 
Tento kurz byl navštěvován mládeží školního věku. Abychom probudili v klientech zájem a za-

ujetí pro češtinu, byl v tomto kurzu kladen důraz na přitažlivost zadaných jazykových úkolů 
– využívalo se zábavných textů, her, soutěží.

PC kurzy (Kurz Gramotnost v informačních technologiích a Základy administrativy na počítači)
PC kurzy se setkaly s největším zájmem klientů. Starší z nich (cca od 18 let výše) dochá-
zeli pravidelně, na kurzu byli pozorní a zaujatí probíranou látkou. Většina mladších dětí 
měla zájem především o počítačovou zábavu a výuka jim musela být přizpůsobena – nej-
lépe tak, že využívala jejich hravosti a kreativity (tvorba obrázků ap.). Zájem tyto 

děti projevily o ovládání internetu včetně založení e-maliové schránky apod. 

Jak se neztratit 
Tento kurz je vhodné navázat na již probíhající PC kurz a využít IT gramotnosti klientů – v ta-

kovém případě je klienty možné naučit orientovat se v systému institucí a informací přímo při 
práci s internetem.

Motivační a osobnostní kurz
Motivační a osobnostní kurz může velmi silně přispět k získání sebevědomí 
klientů a k uvědomění si vlastních schopností a stát se tak podpůrným až 
rozhodujícím prvkem pro změnu jejich negativního přístupu ke vzdělání 
nebo pro posílení jejich chuti něco dokázat. To vše ovšem pouze za předpo-
kladu, že je nalezen lektor s mimořádnými schopnostmi a zkušenostmi. V Br-
ně se to podařilo a podle klientů i lektora byl kurz velmi vydařený. V Ostra-
vě byl tento kurz pojat méně ambiciózně, nicméně smysluplně a i zde si z něj 
klienti odnášeli řadu důležitých poznatků o sobě i o svém okolí. 

Dílna žonglování, cirkusové artistiky a pouličního divadla
Žonglování rozvíjí jak oblast duševní (koordinaci, soustředění, prostorovou orientaci, rozvíjí spolupráci mezi 
mozkovými hemisférami, pozitivní sebehodnocení), tak i oblast fyzickou (jemnou motoriku). Tuto dílnu jako 
součást vzdělávacích a motivačních programů lze tedy jenom doporučit. Je vhodné uskutečnit na začátku in-
tenzívní několikadenní, např. víkendovou dílnu, která by měla zajistit to, že se děti skutečně žonglovat na-
učí a aktivita je začne bavit. Následně je možné tuto dovednost v případě zájmu dětí a v rámci projektových 
možností rozvíjet v navazujících pravidelných setkáních. Důležité je nalézt lektora nejen s žonglérskými, ale 
i pedagogickými dovednostmi. 

Přednášky 
Přednášky a besedy jsou příležitostí představit klientům romské i neromské vzory, vzdělané lidi, kteří se 
uplatnili v různých oborech. Mají informační, ale především motivační funkci. Obecně klienti o tato se-
tkání příliš velký zájem neprojevovali, když se ale podařilo besedu spojit s promítáním tématicky navazu-
jícího fi lmu nebo s kulturním vystoupením, účast klientů byla vyšší a i samotná přednáška klienty oslovila 
a zaujala. 

Právní semináře
Právní semináře byly pojaty zábavnou formou, takže i pro mládež zpočátku nepřitažlivé téma diskri-
minace je v konečném důsledku zaujalo a důležité informace a ponaučení si klienti ze semináře odnesli. 
Osvědčilo se hraní scének – příkladů diskriminačního i nediskriminačního chování různých institucí. Scén-
ky hráli buď pracovníci nebo samotní klienti – účastníci semináře. Zábavnou formou je tak možné romskou 
mládež naučit rozlišovat diskriminační a nediskriminační chování a vštípit jí hlavní zásady postupu v tako-
výchto situacích.
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Doučování
Poptávka po doučování je stále vysoká. Doučují přednostně dobrovolníci a prak-
tikanti, v případě potřeby ale i zaměstnanci. Preferujeme doučování v prostorách 
Centra, na základě potřeb klientů však doučování probíhá i přímo v jejich domác-
nostech. O tuto službu je největší zájem před uzavřením známek ve škole – v tako-
výchto případech je někdy nemožné uspokojit všechny zájemce. Je vhodné důsledně 
zjišťovat a reagovat na potřebu doučování klientů v průběhu celého roku – ne vždy 
doučování na poslední chvíli přinese požadovaný výsledek. Nezbytný je rovněž mo-
nitoring průběhu doučování dobrovolníků a praktikantů v domácnostech klientů. 
Vhodné je preventivně vzdělávat cílovou skupinu v metodách samostatného učení, 
čímž se minimalizují nárazové potřeby.

Setkání rodičů a dětí 
Tato setkání měla především informativní charakter. Ve spojení s kulturním vy-
stoupením dětí přilákala větší množství klientů i jejich rodičů a byla tak příle-
žitostí prezentovat vzdělávací aktivity organizace novým lidem – potenciálním 
klientům např. formou krátkého informačně-motivačního divadla sehraného 
pracovníky.

Podpůrné skupinové aktivity 
Podpůrné skupinové aktivity jako je taneční kroužek, fi lmový klub, diskotéky, 
hry, sportovní vyžití, slouží jednak jako „odměna“ pro ty, kteří se v Centru vzdě-
lávají a doučují a jednak jako prostředek navázání kontaktu, přátelského vztahu a důvěry s dosud nemotivova-
nými klienty. Prostřednictvím naplnění zájmu klientů získají terénní pracovníci s nimi úzký osobní vztah, který 
je nezbytným předpokladem koučování klientů. Vzniká tím možnost působit „výchovně“, přirozeně klientům 
vzdělávací kurzy nabídnout a vysvětlit jejich význam pro další osobní rozvoj a uplatnění nejen na trhu práce, 
ale i v osobním životě.

Poradenský pracovník pro vzdělávání a zaměstnanost
Poradenství pro vzdělávání a především pro zaměstnanost bylo nejžádanější projek-
tovou aktivitou. Poptávka vysoce převyšovala možnosti poradenského pracovníka. 
Do budoucna by bylo vhodné kapacitu poradny pro zaměstnanost posílit a zaměřit 
se na rozšíření nabídky pro klienty o možnost získání zaměstnání u zaměstnavatelů, 
se kterými by byla dohodnuta spolupráce. 

Právník 
Právník klientům – zpravidla rodičům pomáhá řešit problémy sociálního a práv-
ního charakteru, které jsou mnohdy tak závažné, že otázce vzdělávání není 
v rodině věnována pozornost a je bagatelizována, což je možné změnit pouze 
vyřešením těchto problémů. Role právníka v projektu pro vzdělávání mládeže 
je tedy opodstatněná. 

5. Shrnutí 
Projekt Phare 2003 RLZ: Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu romské mládeže 
hodnotíme jako úspěšný. Podařilo se oslovit a do projektu aktivně zapojit více klientů, než bylo původně plá-
nováno. Původně navržené moduly a metodiky byly vypilovány a přizpůsobeny praxi a na základě získaných 
zkušeností byly navrženy postupy nové. Byla vytvořena dobrá klientská základna pro realizaci dalších progra-
mů zaměřených na romskou mládež. O. s. IQ Roma servis na tento projekt naváže stejnojmenným projektem 
fi nancovaným Radou vlády pro záležitosti romské komunity. Návaznost a rozšíření programové nabídky pro 
mládež je zajištěno i již probíhajícím projektem iniciativy Equal: IQ servis – Systém pro úspěšné uplatnění Romů 
na trhu práce. O navazujících aktivitách o.s. IQ Roma servis je možné se dozvědět více na www.iqrs.cz.
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Poradna pro zaměstnanost Přednáška Romové a média

Setkání rodičů a dětí Žonglovací víkend



o. s. IQ Roma servis, Cejl 49, pob. Hybešova 41, 602 00 Brno
tel.: 543 214 805, mobil: 608 820 637, fax: 543 214 809 
e-mail: iqrs@iqrs.cz, http://www.iqrs.cz, IČ: 653 41 511 

Činnost je realizována v rámci projektu Phare 2003 RLZ: Komunitní centrály 
pro rozvoj lidských zdrojů a profesního  potenciálu romské mládeže. 

Projekt je fi nancován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 
Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti  příjemce grantu 

a nelze jej v žádném případě považovat za ofi ciální  stanovisko Evropské unie 
a České republiky.

Zpracovali pracovníci o. s. IQ Roma servis a o. s. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, 31. července 2006
textové zpracování: Jana Buzinisová, Tomáš Johanna 

odborné analýzy: Wail Khazal, Tomáš Johanna
Vytiskla: Tiskárna Mlok, Brno, 2006

Vydalo: o. s. IQ Roma servis, Brno, 2006
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