
Seznam romských a proromských NNO působící v jednotlivých krajích 
 

název organizace 
územní 

působnost 
zaměření 

Jihomoravský kraj     

IQ Roma servis, z.s.  
Brno, Vyškov, 
Břeclav 

terénní programy, odborné sociální 
poradenství, SAS pro rodiny s dětmi 

Společenství Romů na Moravě, 
o.p.s. 

Hodonín 
terénní sociální práce, výchovně-vzdělávací 
aktivity pro děti a mládež, letní tábory 

DROM, romské středisko 
 

Brno 

terénní soc. práce, prevence ztráty bydlení, 
dluhové poradenství, zdravotně soc. pomoc, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
asistence obětem a pachatelům trestné 
činnosti, soc. aktivizační služby, komplexní 
práce s rodinou a pěstouny, kontaktní 
centrum, zaměstnanost, předškolní příprava 
dětí 

Armáda spásy v České 
republice, z. s. 

Brno 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ul. 
Körnerová Dživipen), noclehárna, prevence 
bezdomovectví 

RATOLEST Brno, z.s. Brno nízkoprahový klub Pavlač (ul. Vranovská 4) 

Muzeum romské kultury, státní 
příspěvková organizace 

Brno muzeum, výstavy, pietní setkání, doučování 

Teen Challenge International ČR Brno 
dětské centrum – předškolní příprava, 
doučování  

 Charita Holešov Hodonín 

dětské centrum, doučování 
Nízkoprahový klub COOLNA – volnočasové 
aktivity pro mládež od 11 do 26 let včetně 
Romů 

 Tripitaka, z.s. ORP Vyškov 
realizují aktivit, které propojují lidi ze SVL a 
většinové společnosti 

Oblastní charita Znojmo Znojmo 
profesionální i dobrovolná pomoc všem 
potřebným lidem v oblasti sociální, zdravotní a 
humanitární 

RENADI, o.p.s. Brno 
sociální poradenství, kontaktní centra, služby 
následné péče 

Romodrom, o.p.s. Brno 
odborné sociální poradenství, základní 
poradenství a psychosociální podpora po 
telefonu, skype, či mailu apod. 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Brno ochrana veřejného zdraví v ČR 

Společnost Podané ruce o.p.s. Brno 
chráněné bydlení, soc. poradenství, kontaktní 
centra, nízkoprah, terénní programy 

SOS dětské vesničky, z.s. Brno 
domy na půl cesty, soc. aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Jihočeský     

CEROK, z.s. Písek volnočasové aktivity 

 
"Aver drom-Jiná cesta Větřní"   

Větřní volnočasové aktivity 

Salesiánské středisko mládeže – 
středisko volného času, o.p.s. 

České Budějovice KC Máj, volnočasové aktivity, NZDM 

Láčho lav Větřní volnočasové aktivity, doučování 

KoCeRo – komunitní centrum 
Rovnost o.p.s. 

Český Krumlov 
terénní práce, NZDM, KC, volnočasové 
aktivity 

NADĚJE Písek terénní práce, NZDM, volnočasové aktivity 



Městská charita České 
Budějovice 

České Budějovice 
NZDM Jiloro, V.I.P., volnočasové aktivity, 
poradenství 

Diecézní charita České 
Budějovice 

České Budějovice šatník, poradenství, terénní program 

Rybka, o.p.s. Týn N/Vlt. 
ubytování, předškolní výchova, volnočasové 
aktivity 

Oblastní charita Vimperk Vimperk poradenství, volnočasové aktivity 

KONÍČEK, o.p.s. České Budějovice 
podporované zaměstnání, terénní program, 
poradenství 

SPOLEK ROMŮ - ORIENT Český Krumlov tanec, volnočasové aktivity, hudba, sport 

Centrum pro pomoc dětem a 
mládeži o.p.s. 

Český Krumlov terénní práce, volnočasové aktivity, výlety 

Královehradecký     

Výbor pro odškodnění romského 
holocaustu v České republice 

Hořice 

aktivizace sociálně vyloučených romských 
obyvatel a posílení vzájemného česko-
romského porozumění v regionech ČR nejvíce 
postižených problematickým česko-romským 
soužitím (přednášky, besedy, výstavy, 
prezentace v médiích….) 

ROS-klub Hořice   

Aufori, o.p.s 
Královehradecký 
kraj 

osoby ohrožené či zasažené chudobou 

„Čhavengre jilo” Kostelec nad Orlicí 
zajišťuje doučování dětí a další volnočasové 
aktivity pro děti 

Salinger, z.s. Hradec Králové 
centrum Semafor (SAS), NZDM Modrý 
Pomeranč 

Občanské poradenské středisko, 
o.p.s. 

Náchod, Kostelec 
nad Orlicí, Hradec 
Králové, Jičín 

osoby v tíživé životní situaci 

OD5K10, z. s. 
Rychnov nad 
Kněžnou 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

  
Začít spolu z.s. 
 

Broumov 
sociální služba – NZDM a SAS, romské 
tradice a jazyk -  

Džas dureder dživipnaha z.s. Broumov 
celoroční pravidelná sportovní činnost 
mládeže a osob se zdravotním postižením 

Centrum sociálních služeb 
Naděje Broumov  

Broumov 
sociální služba – SAS a odborné sociální 
poradenství 

Romské komunitní centrum 
Náchod 

Náchod využití volného času dětí 

 Dokořán z.s. Náchod sociálně-aktivizační služby 

Diakonie ČCE  středisko Milíčův 
dům 

Jaroměř 
sociální služba – SAS a odborné sociální 
poradenství 

Vysočina     

Diecézní charita Brno Kraj Vysočina 

kontaktní centra pro klienty užívající nelegální 
omamné látky - NOE (Třebíč) a VĚTRNÍK 
(Jihlava), nízkoprahový klub – Barák, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 
Ambrela (Třebíč), Erko a Vrakbar (Jihlava), 
TP SOVY (terénní programy), sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 
Klubíčko (Třebíč a Jihlava)    

Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou 

Žďár nad Sázavou volnočasové aktivity 

F POINT z.s. Jihlava 
působí v oblasti prevence sociálně-
patologických a nežádoucích jevů ve 



společnosti, zejména v oblasti pomoci dětem, 
začleňování cizinců a dalších vyloučených 
osob 

Kolpingovo dílo České republiky 
z.s.,  

Žďár nad Sázavou 
adiktologická ambulance, kontaktní centra 
(klienti užívající nelegální omamné látky) a 
terapeutické komunity 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod, 
Třebíč 

odborné sociální poradenství 

 Ječmínek, o.p.s. Žďár nad Sázavou azylové domy 

Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou 

Žďár nad Sázavou 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
ESKO 

STŘED, z. ú. Kraj Vysočina telefonická krizová pomoc 

Karlovarský     

Khamoro o.p.s. Sokolovsko, kraj 
TP, NZDM, doučování, politická a občanská 
angažovanost v rámci emancipace Romů 

KSK centrum o.p.s. Karlovarsko, kraj TP, OP, SASRD, sportovní aktivity 

Rada romských organizací, z. s. Město Cheb kultura, sport, emancipace 

Člověk v tísni, o.p.s. Karlovarský kraj 
TP, volný čas dětí, doučování, poradna, 
předškolní klub Kereka 

KOTEC o.p.s. Chebsko, Ašsko TP, NZDM 

SVĚTLO, z.s. Karlovarsko TP, NZDM  

Český západ, o.p.s. 
Tepelsko, 
Toužimsko 

TP, NZDM, zaměstnávání 

Spolek Křesťanské vzdělávací 
centrum Sintů a Rómů 

Cheb, Rotava evangelizace, práce s mládeží 

Liberecký 
  

Člověk v tísni, o.p.s. Liberecký kraj sociální služby, vzdělávání 

Diakonie ČCE - středisko v 
Jablonci nad Nisou 

Jablonec nad 
Nisou, Frýdlant 

sociální služby 

Farní charita Česká Lípa 
Česká Lípa, Nový 
Bor 

sociální služby, zaměstnanost  

MAJÁK o.p.s. 
Liberec, Hrádek 
nad Nisou, Nové 
Město pod Smrkem 

sociální služby, prevence 

Most k naději, z.s. Liberecký kraj 
sociální služby, prevence – protidrogové 
aktivity 

NADĚJE 
Liberec, Jablonec 
nad Nisou, 
Železnobrodsko 

sociální služby 

LAMPA, z. s. 
Mimoň -        
Ralsko 

sociální služby, volnočasové a sportovní 
aktivity 

Romodrom o.p.s. Liberec, Tanvald sociální služby 

Oblastní charita Most 
Tanvald, Ralsko, 
Osečná, Mimoň, 
Zákupy 

sociální služby 

Rodina v centru, z.ú. Nový Bor, Cvikov sociální služby, osvěta 

zapsaný spolek „Liberecké 
fórum“  

Liberec 
volnočasové a kulturní aktivity, vzdělávání, 
dětská skupina 

Amaro suno – feder dživipen, 
z.s. 

Arnoltice volnočasové aktivity, vzdělávání 

BACHTALE z.s. Mimoň volnočasové aktivity, dětská skupina 



Romany art workshop z.s. Tanvald 
komunitní práce, volnočasové a kulturní 
aktivity, vzdělávání 

Asociace romských představitelů 
Libereckého kraje, z.s. 

Liberecký kraj volnočasové aktivity a osvětové akce 

Comunités, z. s. Liberec osvěta 

ROMA TANVALD z. s. 
Mikroregion 
Tanvaldsko 

komunitní práce, volnočasové a kulturní 
aktivity, vzdělávání 

Koalice romských reprezentantů  
Libereckého kraje,z.s. 

Liberecký kraj komunitní práce, osvěta 

Olomoucký 

Společenství Romů na Moravě 
Romano jekhetaniben pre 
Morava   

Olomouc, 
Šternberk 

terénní program, NZDM, komunitní aktivity, 
kulturní akce, doučování 

KAPPA-HELP, z.s.,  Přerov 
poradenství, vzdělávací aktivity, skupinové 
aktivity, volnočasové aktivity 

Armáda spásy v České 
republice, z. s. 

Olomoucký kraj 
nízkoprahový klub pro děti a mládež, Azylový 
dům pro matky s dětmi. 

Charita Přerov Přerov 
romské komunitní centrum Žížalka a Lačo Jilo 
(Dobré srdce) NZDM – volnočasové aktivity, 
kulturní aktivity, SASRD 

Charita Kojetín  Kojetín 

SASRD pro s dětmi, Azylový dům pro a matky 
s dětmi -poradenství, vzdělávací aktivity, 
skupinové aktivity, volnočasové aktivity – Klub 
Maria 

Charita Olomouc  Olomouc SASRD, NZDM 

Poradna pro občanství 
/občanská a lidská práva, z. s. 

Olomoucký kraj 
SASRD, terénní programy, dluhové 
poradenství 

Charita Šternberk Šternberk 
SASRD Jiloro – Srdíčko (ambulantní forma 
ukončena v roce 2019) 

Ecce Homo Šternberk, z.s. Šternberk 
SASRD, NZDM, volnočasové aktivity, terénní 
program 

Romodrom o.p.s.  Olomoucký kraj 
podpora bydlení, zaměstnávání, protidluhové 
poradenství 

SPOLEČNĚ–JEKHETANE, 
o.p.s.  

ORP Šumperk SASRD, terénní programy 

ESTER z. s. 
Mikroregion 
Javornicko a 
Žulovsko 

SAS, TP, azylové bydlení – zájmové kroužky, 
letní tábory, příprava na vyučování, předškolní 
klub – Javornicko 

Darmoděj z.ú. ORP Jeseník SAS, TP, NZDM 

Společnost Podané ruce o.p.s. Olomoucký kraj NZDM , terénní programy, kontaktní centra 

Člověk v tísni, o.p.s  

ORP Přerov, 
Prostějov, 
Olomouc, Jeseník, 
Hranice, Konice 

SASRD, TP, protidluhové poradenství, 
karierové poradenství, komunitní práce, 
doučování dětí, předškolní kluby 

DROM, romské středisko 
Olomouc, ORP 
Prostějov, ORP 
Jeseník 

zdravotně- sociální pomoc 

Charita Hranice 
Hranice, Lipník nad 
Bečvou 

NZDM Fénix, charitativní šatník 

PONTISŠumperk o.p.s. Šumperk NZDM 

Moravskoslezský 
  

Charita Odry Odry 
 NZDM Manhattan, volnočasové a kulturní 
aktivity 



Spolek přátel Romů Český Těšín 
komunikace a spolupráce s většinovou 
společností, boj proti diskriminaci a rasismu 

Charita Frýdek-Místek  Frýdek-Místek výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Renarkon, o. p. s. Frýdecko-Místecko terénní program Frýdecko-Místecko 

Charita Frýdek-Místek  Frýdek-Místek 
terénní program, volnočasové a aktivizační 
činnosti 

Přátelé Lipiny z.s. Frýdek-Místek aktivity komunitního charakteru 

Futra z. s. Orlová 
NZDM Maják, NZDM FUTRA, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové 
aktivity 

Občanské sdružení Sdružení 
Romů Severní Moravy z.s. 

Karviná 
vzdělávací, osvětové, volnočasové, kulturní a 
společenské akce 

Láčho Lav Karviná 
volnočasové aktivity pro celé rodiny, děti a 
mládež 

21. přední hlídka Royal Rangers 
Karviná  

Karviná 
systematická práce s romskými dětmi a 
mládeží ze sociálně vyloučených lokalit, 
volnočasové aktivity 

Cikne Čhave Nový Jičín 
kulturní aktivity – propojení romské kultury 
/tanec, zpěv) s kulturou majoritní společnosti 

DŽIVIPEN o.p.s. Opava 
rekvalifikační programy, vzdělávací a kulturní 
aktivity, záměr terénní práce 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Opava 
nízkoprahový klub, SAS, dluhové poradenství, 
AMT centrum, projekt komunitní práce 

Elim Opava, o.p.s. Opava 
nízkoprahový klub i formou terénu, SAS, 
dobrovolnictví, doprovázení pěstounů 

Vzájemné soužití o.p.s. 

Ostrava (zejména 
Slezská Ostrava, 
dílčí projekty mají 
působnost na 
území celého 
města) 

poskytovatel sociálních služeb (TP, SASRD, 
NZDM, OSP) a dalších aktivit  

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, 
o.p.s. 

Ostrava (zj. Přívoz, 
Moravská Ostrava, 
Poruba) 

poskytovatel sociálních služeb (TP, SASRD, 
NZDM, OSP) a dalších aktivit (např. obědy do 
škol, vzdělávací projekt atd.) 

CENTROM z.s. 
Ostrava-
Radvanice, 
Vítkovice 

poskytovatel sociálních služeb (TP, SASRD, 
NZDM) a dalších aktivit (zj. v oblasti bydlení s 
doprovodným sociálním programem) 

Spolu pro Rodinu z.s. Ostrava 

poskytovatel sociálních služeb (SASRD, TP-
sociálně zdravotní pomoc) a další aktivity 
(např.: asistované kontakty, práce s rodinami 
s dětmi v agendě SPOD) 

S.T.O.P., z.s. Ostrava 
dobrovolnická organizace zaměřující se na 
doučování dětí ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí 

Salesiánské středisko volného 
času Don Bosco 

Ostrava 
volnočasové aktivity s dětmi ze sociálně 
vyloučených lokalit a příprava dětí do školy 
v terénu tzv. oratoř na ulici 

Armáda spásy v České 
republice, z. s. 

Ostrava (zejména 
obvody Moravská 
Ostrava a Přívoz a 
Poruba) 

poskytovatel sociálních služeb (TP-prevence 
bezdomovectví, NZDM) 

SocioFactor s.r.o. Ostrava 
výzkumná a vzdělávací organizace, která 
realizovala mimo jiné rekvalifikační kurzy 
zaměřené na cílovou skupinu Romů ze SVL 

Poradna pro 
občanství/Občanská a lidská 
práva, z. s. 

Prokešovo náměstí 
3, 702 00 Ostrava 

poskytovatel sociálních služeb (SASRD, TP) a 
dalších aktivit 



Diecézní charita ostravsko-
opavská  

Ostrav-Kunčičky, 
Muglinov 

poskytovatel sociálních služeb (SASRD, 
NZDM, OP) a dalších aktivit (např. předškolní 
klub) 

Charita Ostrava Ostrava 
poskytovatel sociálních služeb (NZDM, 
startovací byty) 

Beleza – Mamaclub, z.s. Ostrava-Poruba 
zajišťuje vzdělávací a volnočasové aktivity pro 
romské děti a mládež, realizuje předškolní 
klub 

Centrum sociálních služeb 
Ostrava, o.p.s. 

Ostrava 

poskytovatel sociálních služeb (SASRD,DPC, 
AD) a dalších aktivit (např. sekundární 
prevence, volnočasové kluby pro děti a 
mládež) 

Romipen, z.s. Ostrava 
zájmový spolek, který se snaží zejména 
pomoci Romům v oblasti bydlení 

HFA - Helping for all z.s. Ostrava 
organizace se zaměřuje na zaměstnávání, 
pracovní veletrhy, sociální podnikání; 
akcentace romské otázky 

Hnutí romských studentů, z.s.  Ostrava podpora vzdělanosti romských studentů 

Asociace Romských Rodičů z.s. Ostrava 

zájmový spolek, který se snaží na 
dobrovolnické bázi motivovat romské rodiče, 
aby své zkušenosti v oblasti vzdělávání dětí 
předali dalším zástupcům romské komunity 

Awen amenca z.s. Ostrava 
organizátoři romských komunit v Ostravě ve 
věci rovného přístupu romských dětí ke 
kvalitnímu vzdělávání 

Lači melodia le Romenge - 
Dobrá melodie pro Romy, z.s. 

Třinec 
kulturní, umělecké společenské, edukační a 
propagační aktivity 

Bunkr, o.p.s.  Třinec Komunitní centrum v lokalitě 

Pardubický 
  

Šance pro Tebe, z.s. 

Chrudim, Chrast, 
Čankovice, 
Hrochův Týnec, 
Prachovice  

terénní služby pro rodiny s dětmi, volnočasové 
aktivity, NZDM, předškolka 

Bonanza Vendolí, z.ú. 
Svitavsko, 
Moravskotřebovsko 

mentoring, volnočasová aktivita 

SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubický kraj komunitní práce 

Oblastní Charita Pardubice Luže, Pardubice komunitní práce, rodinné centrum 

ABATAB, spolek pro péči o 
rodinu 

Pardubický kraj  sanace rodiny  

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.  Chrudimsko 
vyhledávání práce, kurzy a podpora 
samostatného bydlení 

Dům dětí a mládeže Kamarád, 
Česká Třebová 

Česká Třebová  vzdělávací služby  

Farní charita Litomyšl  
ORP Litomyšl+ 
Česká Třebová  

sanace rodiny 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Pardubice 

Pardubický kraj sociální šatník  

NADĚJE 
Litomyšl, Česká 
Třebová 

NZDM – volnočasové aktivity, doučování, 
přednášky, besedy se zaměřením na prevenci 
patologických jevů 

   

Rosa rodinné centrum, z.s.  Česká Třebová vzdělávací služby  

Amalthea z.s. 
Pardubický kraj 
(Pardubice, 
Chrudimsko) 

SAS pro rodiny s dětmi, poradenství v oblasti 
NRP  



Oblastní Charita Ústí nad Orlicí  
Okres Ústí nad 
Orlicí  

sanace rodiny 

Oblastní Charita Přelouč 
  

Přelouč 

podpora rodiny, Jakub klub, Podpora pro 
pěstouny, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické 

Laxus z. ú. Pardubice terénní programy 

Centrum J. J.Pestalozziho, o.p.s. 
Chrudim, 
Pardubice, Svitavy 

dluhová poradna, krizové centrum, azylový 
dům, nízkoprahové zařízení, sociální 
rehabilitace, právní poradenství 

Farní charita Chrudim Chrudim 
sociální poradenství, dobrovolnické centrum, 
osobní asistence, pečovatelská služba, 
ošetřovatelská služba 

Archa, středisko výchovné péče 
pro děti a mládež 

Chrudim 
poradenství, diagnostika, terapie, podpůrné 
vedení 

Sopre CR o. p. s. Chrudim 
noclehárna, nízkoprahové denní centrum, 
služby pro rodiny s dětmi 

Romodrom o.p.s. Pardubický kraj 
terénní programy, sociální rehabilitace, 
asistent prevence zdraví, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

Plzeňský 
  

Blízký soused, z.s. Plzeň NZDM 

Roma Plzňatar, z.s. Plzeň  volnočasové aktivity 

 A M A R E  Č H A V E – 
Asociace Rómských občanských 
iniciativ, z.s.-  

Plzeňský kraj integrace, asistence, vzdělávání a zaměstnání 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Semněvice, Stříbro 
Plzeň 

terénní programy, oborné sociální poradenství 

KOTEC o.p.s. Stříbro, Tachov terénní programy 

   

NADĚJE Plzeň 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
sociálně aktivizační služby pro děti a mládež 

Salesiánské středisko mládeže – 
dům dětí a mládeže Plzeň 

Plzeň sociálně aktivizační služby pro děti a mládež 

Ponton, z.s. Plzeň 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
terénní program 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, 
o.ps. 

Plzeň 
sociálně aktivizační služby pro děti a mládež, 
terénní program 

DOMUS – Centrum pro rodinu, 
z.s. 

Tachov centrum pro rodinu 

Diakonie ČCE středisko Západní 
Čechy 

Plzeň, Rokycany, 
Domažlice, 
Dobřany, Klatovy, 
Chotěšov, Stod 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
sociálně aktivizační služby pro děti a mládež 

Hl. m. Praha 
  

Romodrom o.p.s. hl. m. Praha 
poskytují sociální služby a poradenství lidem v 
obtížných životních situacích, podporu dětem 
a mládeži ze sociálně znevýhodněného 



prostředí 

R – Mosty, z.s. 
hl. m. Praha, 
celorepublikově 

pomoc při hledání bydlení, azylový dům pro 
matky s dětmi, sociálně-právní poradna, 
NZDM 

Člověk v tísni, o.p.s. hl. m. Praha 
aktivity zaměřené na děti, vzdělávání, 
doučování, volnočasové aktivity 

Armáda spásy v České 
republice, z. s. 

hl. m. Praha tréninkové bydlení 7U 

ARBESAČKY, z.s. Praha 5 volnočasové aktivity pro romské děti 

Athinganoi Praha 5 Podpora vzdělávání 

Buči z.s. celorepubliková Zaměstnanost, kultura 

NADĚJE hl. m. Praha Dospělí, rodiny, 

Centru sociálních služeb Praha 
2 

hl. m. Praha Noclehárny, azylové domy, terénní program 

FOKUS ČR, z.s.   Asistence pro psychicky nemocné 

SANANIM z. ú. hl. m. Praha pomoc závislým 

Cikne Čhave celorepubliková aktivity pro děti, mládež a dospělé, doučování 

Dům dětí a mládeže Praha  3 - 
Ulita 

Praha 3 nízkoprahové zařízení, pro děti a mládež  

JAHODA, z.ú. Praha 14 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

NADĚJE hl. m. Praha 
podpora sociální práce pro občany, tréninkové 
bydlení 

Nová škola, o.p.s. hl. m. Praha vzdělávání, vedení k multikulturní toleranci 

Asociace občanských poraden hl. m. Praha sociální poradenství 

PROGRESSIVE, o.p.s. celorepubliková 
osoby ohrožené závislosti na návykových 
látkách 

ROMEA, o.p.s. celorepubliková medializace, vzdělávání, lidská práva 

RomPraha, z. s. celorepubliková 

spolupráce s DNM o.p.s. přednášková 
činnost, doučování, konzultace se studenty 
SŠ a VŠ, preventivní programy, vzpomínkové 
večer 

Sdružení pro tradice 
národnostních menšin z.s. 

celorepubliková aktivity národnostních menšin 

Centrum sociální a 
ošetřovatelské pomoci Praha 5, 
příspěvková organizace 

Praha 5 NZDM volnočasové aktivity, doučování 

Slovo 21, z. s. celorepubliková 
festival Khamoro, vzdělávací aktivity, kulturní 
aktivity, zaměstnanost, výuka cizích jazyků 

SPOLEČNOU CESTOU z.s. hl. m. Praha 
azylové domy, odborné poradenství, sociální 
aktivizační služby pro rodiny 

Spolek pro mimoškolní aktivity 
PALAESTRA 

celorepublikové sportovní aktivity – box, výchova talentů 

Středisko prevence a léčby 
drogových záležitostí - DROP 
IN, o.p.s.  

celorepubliková terénní programy 

STŘEP, z.s. celorepubliková soc. aktivizační služby pro matky s dětmi 

Teen Challenge International ČR celorepubliková Semináře, centra dětí a mládeže 

SP Černý Most, s.r.o. Praha 14 komunitní centrum 

Plechárna, s.r.o. Praha 14 komunitní centrum 

Sdružení na pomoc dětem 
s handicapem, z.ú. 

Praha 14 volnočasové aktivity, doučování 

Středočeský 



  

RSOP z.s.  Nymburk 
kulturní a volnočasové aktivity, poskytovatel 
registrovaných sociálních služeb 

Centrum sociálních služeb 
v Lysé nad Labem z.ú. 

Lysá nad Labem 
kulturní a volnočasové aktivity, poskytovatel 
registrovaných sociálních služeb 

Člověk v tísni, o.p.s.  Kladno 
vzdělávací a volnočasové aktivity, 
poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

Charita Kralupy nad Vltavou  
Kralupy nad 
Vltavou 

kulturní a volnočasové aktivity, 
poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

Oblastní charita Kutná Hora  Kutná Hora 
kulturní a volnočasové aktivity, 
poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

Jilo čavorenge – Srdce dětem 
z.s. 

Rakovník kulturní a volnočasové aktivity 

Prostor plus o.p.s.  Kolín 
volnočasové aktivity, 
poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

Romodrom o.p.s. Slaný 
volnočasové aktivity, 
poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

Charita Beroun Beroun 
volnočasové aktivity, 
poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

LUMA MB, z.s. Mladá Boleslav 
medializace, 
poskytovatel registrovaných sociálních služeb 

Romské srdce 
Benátky nad 
Jizerou 

kulturní a volnočasové aktivity 

Od kořenů z.s. 
  
Kutná Hora 
  

rodiny s dětmi 

Ústecký 
  

Cinka, z. s. Děčín TP, NZDM 

Člověk v tísni, o.p.s. Ústecký kraj TP, OSP, NZDM, předškolní kluby aj. 

Farní charita Lovosice Lovosice TP, NZDM, AD aj. 

Kleja, z.s. Ústí nad Labem TP, předškolní klub 

Kostka Krásná Lípa, p.o. Krásná Lípa TP, NZDM, předškolní klub aj. 

Květina, z. s. Teplicko TP, NZDM, SAS 

Oblastní charita Most Most TP, NZDM aj. 

Oblastní charita Rumburk Rumburk OSP, SAS 

Oblastní charita Šluknov Šluknov SAS, NZDM, komunitní práce 

Oblastní charita Ústí nad Labem Ústí nad Labem SAS, TP, NZDM aj. 

Poradna pro 
občanství/Občanská a lidská 
práva, z. s. 

Ústecký kraj NZDM, SAS, TP 

Romano jasnica, spolek 
Trmice, Louny, 
Štětí, Krupka 

TP, NZDM, předškolní klub aj. 

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. Most TP, NZDM 

Zlínský 
  

Argo,  Společnost dobré vůle 
Zlín, z.s. 

Holešov, Kroměříž, 
Uherský Ostroh, 
Uherský Brod, 
Valašské Meziříčí, 

terénní sociální práce 



Zlín 

Charita Holešov Holešov 
nízkoprahový klub Coolna – soc. práce s 
mládeží 

Charita Valašské Meziříčí 
ORP Valašské 
Meziříčí 

nízkoprahové zařízení Zastávka, noclehárna, 
denní centrum, terénní programy, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylový 
dům pro matky s dětmi, 

Diakonie ČCE – středisko Vsetín Vsetín 
NZDM Rubikon, služby pro rodiny s dětmi 
Mozaika, předškolní klub Pramínek 

Dživ Lačes z.s. Vsetín volnočasové a kulturní aktivity 

Charita Vsetín Vsetín NZDM Zrnko, mimoškolní příprava Sidera 

   

Sdružení dětí a mládeže Romů 
ČR 

Zlín  pořádání výstav 

SKLÁDANKA, z.s Zlín  
programy pro osoby s mentálním postižením 
(převážně) – Romové prakticky ne 

 


