
Organizace IQ Roma servis usiluje o důstojné uplatnění Romů ve společnosti 

Svět, kde i Romové mají důstojné role a respekt jako jednotlivci i národ. Taková je vize organizace 

IQ Roma servis, která vznikla jako občanské sdružení již v roce 1997. V současné době představuje 

největší pro romskou organizaci v České republice. Jako sociální služby poskytuje terénní programy, 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Věnuje se 

však i komunitní práci nebo podpoře zaměstnanosti. 

Romové a Romky v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit a měnit, se mohou 

obrátit na organizaci IQ Roma servis. Ta sídlí v Brně, své aktivity realizuje v Jihomoravském kraji, 

nicméně od roku 2009 má pobočku i v Břeclavi a její pracovníci dojíždí také do dalších obcí na 

Vyškovsku. Organizace poskytuje 3 sociální služby: terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. „Tím ale činnost organizace zdaleka nekončí. 

Návazně na tyto služby se věnujeme komunitní práci, vzdělávacím aktivitám, podpoře zaměstnanosti, 

problematice sociálního bydlení, dluhovému poradenství či provázení pěstounů,“ vysvětluje ředitel 

organizace IQ Roma servis Petr Máčal. 

Všechny aktivity IQ Roma servis směřují k jednomu cíli – důstojnému uplatnění Romů ve společnosti 

s respektem k jejich národnosti i kultuře. „Tato vize spojuje nejen naše činnosti a aktivity, ale 

především všechny lidi, kteří v rolích zaměstnanců i dobrovolníků chtějí společně tvořit lepší svět,“ říká 

Máčal. 

IQ Roma servis také vzdělává odborníky a šíří své know-how. V rámci Akademie Diversitas, kterou 

provozuje, nabízí nejrůznější vzdělávací produkty pro odbornou veřejnost a státní správu. „V rámci 

našich programů je možné absolvovat odborné stáže, a vidět tak naše aktivity přímo v terénu. Nabízíme 

workshopy pro širokou veřejnost, s aktuálními tématy od sebeřízení a vedení lidí, až po témata spojená 

s prevencí závislostí či dluhovou problematikou,“ popisuje Máčal. Pro odbornou veřejnost a pracovníky 

úřadů nabízí IQ Roma servis akreditovaná školení v oblasti sociálního zabezpečení, vedení lidí, 

monitoringu a evaluace v sociální práci, dluhové problematiky, tématu diskriminace či konkrétních 

metod práce.  

Jednou z významných činností Akademie Diversitas je nabídka organizace a facilitace případových, 

interaktivních a rodinných konferencí. Ty mají pomáhat k lepší spolupráci a komunikaci s ohroženým 

dítětem a přispět k vzájemné dohodě. „Nejde jen o komerční nabídku pro úřady a další poskytovatele.  

Nabízíme metodickou podporu a aktivity, kterými se snažíme šířit pozitivní praxi v oblasti práce 

s rodinami. Chceme, aby se děti podílely na rozhodování o svém životě,“ vysvětluje Máčal. 

Organizace IQ Roma servis také spolupracuje s obcemi a dalšími institucemi, jako jsou školy či 

poskytovatelé služeb. Na národní a evropské úrovni se věnuje koncepční činnosti, připomínkování 

legislativy, kampaním či strategické spolupráci v rámci nejrůznějších platforem či projektů. IQ Roma 

servis spolupracuje také s desítkami dobrovolníků a studentů, pracovníci organizace vyučují na 

vysokých i vyšších odborných školách na oborech spojených se sociální prací.  

„Při své činnosti hodně dbáme na transparentnost i hospodárnost,“ říká Máčal. Za různé projekty 

obdržela organizace ocenění v oblasti kampaní (2007 Evropský rok rovných příležitostí), inovací (Social 

Marie 2018), podpory romské komunity (Gypsy Spirit 2015) či řízení organizace (Neziskovka roku 2013). 

Od roku 2015 je organizace rovněž držitelem Značky spolehlivosti od AVPO ČR. 

Článek je součástí projektu Neziskovky: Co děláme s penězi. Tento projekt vznikl za podpory Nadace 

ČEZ. 

 


