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„Čo majú dnes mladí ľudia spraviť so svojimi životmi? Mnoho vecí, samozrejme. Ale najodvážnejšou z nich je vytvoriť stabilné 
komunity, ktoré dokážu vyliečiť strašnú chorobu osamelosti.“ 

Kurt Vonnegut 

Nadácia Milana Šimečku sa venuje otázkam komunitného rozvoja už 15 rokov. Veríme, že každý a každá z nás sme dôležití 
pre spoločnosť. Že naše poznatky, schopnosti a skúsenosti predstavujú jej základný kapitál i najdôležitejšiu hodnotu. Avšak 
žiaden jednotlivec nežije izolovane. Od malička nadväzujeme vzťahy a stávame sa súčasťou najrozmanitejších spoločenstiev. 
Práve komunity predstavujú akýsi pomyselný mikrosvet, v ktorom prežívame svoje životy, sú naším sociálnym „životným 
prostredím“. A tak, ako musíme chrániť aj to prírodné životné prostredie, starať sa oň a zveľaďovať ho, je rovnako potrebné 
rozvíjať aj komunity. Či už záujmové, alebo susedské. Pretože v opačnom prípade chradnú a rozpadajú sa. A jej členovia trpia 
chorobou osamelosti. 

Na Slovensku diskutujeme o rozvoji komunít či susedstiev stále veľmi málo. Komunitná práca sa nedá celkom dobre 
naplánovať zhora, vyžaduje totiž odhodlanie, zápal a víziu miestnych obyvateľov. Tých, zdá sa, je čoraz viac a s nimi pribúdajú 
aj rôzne malé projekty, iniciatívy a podujatia na našich „dvoroch“. 

Osobitnou kategóriou susedstiev sú rómske osady, často trpiace segregáciou, sociálnym vylúčením a ťaživými životnými 
podmienkami. Práve na ne sa v uplynulých dvoch desaťročiach zameriavala pozornosť priekopníkov a priekopníčok 
komunitnej práce asi najviac. V mnohých obciach spontánne vznikali (a zanikali) komunitné centrá, ktoré sa viac či menej 
úspešne snažia napomáhať postupnému „ozdravovaniu“ miestnych spoločenstiev. A aj keď komunitná práca na Slovensku 
stále nie je systematicky podporovaná a nemá svoje štandardy, v uplynulých rokoch sa u nás vyskúšalo mnoho prístupov 
a projektov. Sme presvedčení, že si zaslúžia pozornosť i ocenenie, a práve preto sme sa rozhodli zmapovať stav a činnosť 
komunitných centier pôsobiacich v rómskych lokalitách. Na nasledujúcich stranách si môžete prečítať, kam dospel vývoj 
v tejto oblasti a s akými prekážkami sa existujúce centrá boria. Veríme, že prostredníctvom nášho výskumu prispejeme aspoň 
malým dielom k zdraviu komunít na Slovensku. 

Záverečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa s nami počas projektu ochotne podelili o svoje skúsenosti, zážitky, vedomosti 
a pocity. Veľmi si vážime ich názory a veríme, že príjemná atmosféra stretnutí sa aspoň trochu odráža aj v tejto správe. 

Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku 
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Ciele výskumu a metodológia 
 

 

Cieľom nášho výskumu bolo získať obraz o stave a rozsahu práce rómskych komunitných centier (KC) v súčasnosti 
a zmapovať predstavy o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v oblasti komunitnej práce na Slovensku. Výskum 
prebehol v dvoch základných rovinách. Jeho jadrom bola sonda do práce 12 komunitných centier pôsobiacich 
v rómskych osídleniach alebo v lokalitách so signifikantným výskytom marginalizovanej rómskej populácie 
v jedenástich obciach a mestách v okresoch Vranov nad Topľou, Prešov, Spišská Nová Ves, Košice – mesto, Košice - 
okolie, Bardejov, Levoča a Detva. V druhej rovine zisťovania sme prostredníctvom fokusovej skupiny iniciovali 
diskusiu o mieste a postavení komunitných centier v kontexte súčasného stavu komunitnej práce na Slovensku 
a perspektívach ďalšieho rozvoja, ktorej sa zúčastnili odborníci a odborníčky, ktorí a ktoré sa dlhodobo 
a systematicky venujú danej problematike. 

V intenciách nášho výskumu pod pojmom komunitná práca nemáme na mysli terénnu sociálnu prácu 
s individálnymi klientami či rodinami v marginalizovaných komunitách, ale prácu zameranú na rozvoj komunitného 
života založenú na princípoch posilňovania a participácie širšieho spoločenstva. Zahŕňa aktivity zamerané na 
formovanie a rozvoj komunitných skupín, ktoré môžu byť organizované buď na princípe geografickom (lokálna 
teritoriálna komunita), na princípe spoločnej identity (napr. etnickej), zdieľaných záujmov a hodnôt, alebo okolo 
špecifických tém a iniciatív. Komunitný rozvoj posilňuje kapacity ľudí ako aktívnych občanov a občianok 
prostredníctvom ich komunitných organizácií a sietí. Zohráva dôležitú úlohu pri podpore aktívneho 
demokratického života tým, že poskytuje priestor pre participáciu znevýhodnených a zraniteľných skupín. Je 
založený na súbore základných hodnôt, ako sú princípy sociálnej inklúzie, ľudských práv, rovnosti a rešpektovania 
diverzity. Tento proces umožňuje ľuďom spoločne sa organizovať a pracovať, identifikovať svoje potreby 
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a ašpirácie, aktívne ovplyvňovať rozhodnutia týkajúce sa ich životov a zlepšovať kvalitu svojho života a života 
spoločenstiev, ktorých sú súčasťou. Snaží sa vzdelávať a motivovať ľudí k svojpomoci, povzbudzovať občianske 
povedomie, posilňovať demokraciu na lokálnej úrovni vytváraním a/alebo revitalizovaním inštitúcií a procesov 
miestnej participácie, podnecovať zvnútra generovaný, udržateľný a dlhodobý proces rozvoja v súlade s potrebami 
zapojených skupín obyvateľstva. Ako naznačujú skúsenosti z iných krajín, komunitná práca zameraná na 
budovanie spolupracujúcich, aktívnych miestnych komunít má pozitívne dopady pri práci so sociálne vylúčenými 
spoločenstvami najmä preto, že sa k nim pristupuje ako k aktívnym subjektom a nie len pasívnym prijímateľom 
sociálnej pomoci a služieb.1 V procese komunitného rozvoja sú práve komunitné centrá a ich aktivity jedným 
z jeho nástrojov a prostriedkov. 

Výskum prebiehal v období od septembra 2011 do februára 2012 v niekoľkých etapách. Tieto zahŕňali teoretickú 
prípravu výskumu, vypracovanie jeho metodológie a výber výskumnej vzorky a ich niekoľkostupňové overovanie 
prostredníctvom konzultácií s odborníkmi a odborníčkami v téme, predvýskum prostredníctvom štúdia 
relevantných materiálov, vypracovanie dotazníkov a ich overovanie, zber dát priamo v teréne metódou hĺbkového 
kvalitatívneho výskumu a zber dát prostredníctvom fokusovej skupiny (počet účastníkov a účastníčok 9) 
a doplnkových dotazníkov. Výskum v teréne realizoval trojčlenný tím, ktorý celkovo uskutočnil do 502 rozhovorov 
s pracovníčkami a pracovníkmi komunitných centier, ich klientkami a klientmi3 ako aj s predstaviteľkami 
a predstaviteľmi obcí a miest, v ktorých centrá pôsobia. 

Vzhľadom na to, že v súčasnosti komunitné centrá zakladajú a prevádzkujú rôzne subjekty, snažili sme aj my pri 
výbere vzorky obsiahnuť túto diverzitu a do vzorky sme zahrnuli centrá s rozličnými zriaďovateľmi: samosprávy, 
cirkev, väčšie mimovládne organizácie a menšie lokálne občianske združenia. Zároveň sme pri tomto výbere 
vzorky vychádzali z predpokladu, že pri rôznych zriaďovateľoch sa nám podarí aspoň do istej miery zachytiť aj 
rôznorodosť koncepčných prístupov k činnosti komunitných centier. Okrem toho sme sa zároveň snažili zaradiť do 
vzorky centrá pôsobiace v rôznych prostrediach – tak mestské, ako aj dedinské a v rôznych typoch rómskych 

                                                             
1 The Budapest Declaration: Building European civil society through community development. 2004. Dostupné na internete: www.iacdglobal.org/publications-and-
resources/conference- reports/budapest-declaration). SCHURINGA, L. Komunitní práce a inkluze Romu. SINGER, L. Koncept komunitného rozvoja. 
2 V niektorých lokalitách sa okrem dohodnutých rozhovorov uskutočnilo aj viacero rozhovorov, ktoré šli nad tento plánovaný rámec, lebo vyplynuli z kontextu situácie. 
3 V správe používame termín klient a klientka ako zjednucujúci, všeobecne sa však prikláňame k situačnej charakteristike návštevníkov a návštevníčok komunitných centier, 
nakoľko klientský vzťah nevystihuje podľa nás podstatu vzťahov existujúcich v prostredí komunitných centier. 
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osídlení: od rómskych segregovaných lokalít cez typ osídlenia na okraji obce po prostredie mestského sídliska 
s prevahou rómskeho obyvateľstva. Rovnako sme takýmto výberom vzorky obsiahli aspoň čiastočne aj širšiu škálu 
diverzity lokálnych interetnických vzťahov.  

Keďže náš výskum je v podstate prvou systematickejšou výskumnou sondou do sledovanej problematiky tohto 
druhu u nás, išlo nám predovšetkým o zistenie aktuálneho stavu práce komunitných centier a jej dopadov priamo 
v teréne t.j. u ľudí, ktorých sa práca komunitných centier bezprostredne týka a majú s ňou priame skúsenosti na 
úrovni konkrétnych lokalít. Z tohto dôvodu sme ako ťažiskovú zvolili kvalitatívnu metódu hĺbkových 
pološtruktúrovaných rozhovorov vedených podľa jednotného rámcového dotazníka. Rozhovory sme doplnili 
o analýzu relevantných materiálov (použitie tejto metódy bolo čiastočne limitované dostupnosťou týchto 
dokumentov) a tam, kde to situácia dovoľovala, aj o zúčastnené pozorovania práce komunitných centier.  

Kvalitatívna metóda pološtruktúrovaných rozhovorov najlepšie umožňuje zachytenie názorov a skúseností 
respondentov a respondentiek a pri správnej technike vedenia interview sa prostredníctvom otvorených otázok 
dá aj do vysokej miery eliminovať riziko názorového ovplyvňovania respondenta. Umožňuje tiež výskumníkovi 
alebo výskumníčke flexibilne reagovať na konkréta vyplývajúce tak z lokálnych špecifík, ako aj z priebehu 
rozhovoru.  

Metóda pološtruktúrovaných rozhovorov teda umožňuje sondu do aktuálneho stavu diania na mikroúrovni 
konkrétneho skúmaného javu. Je to však zároveň aj metóda, ktorá ja náročná na čas: rozsah jednotlivých 
rozhovorov bol od 30 min. do troch hodín, pričom väčšina trvala od jednej do dvoch hodín. Vzhľadom na to, že 
zvolené výskumné metódy sú náročné na čas, boli hlavným úskalím nášho výskumu obmedzenia plynúce 
z relatívne krátkeho časového rámca trvania projektu. Tieto ovplyvnili najmä dĺžku pobytu výskumného tímu 
v jednotlivých lokalitách. Pracovníčky a pracovníci komunitných centier boli vopred oboznámení so zámermi 
výskumu. Boli tiež upovedomení o tom, že materiál z výskumu pre potreby tejto správy bude prezentovaný 
v anonymizovanej podobe t.j. bez uvádzania osobných mien respondentov a uvádzať sa nebudú ani názvy lokalít. 
V tejto správe preto neuvádzame názvy lokalít, ale zvolili sme len označenie O (obec) a poradové číslo od 1 po 12. 
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Rovnako nezverejňujeme mená účastníčiek a účastníkov fokusovej skupiny, ktorých výroky uvádzame na 
margináliách správy.4 

Vzhľadom na zvolený metodologický prístup nie je náš výskum štatisticky reprezentatívny. Išlo v ňom 
predovšetkým o sondy do práce jednotlivých centier vo vybraných lokalitách a následné zhrnutie hlavných zistení . 
Preto si ani náš výskum, ani táto správa nekladú nárok na reprezentatívnosť či úplnosť prezentovaných dát 
a v žiadnom prípade nemôžu byť považované za vyčerpávajúci obraz skúmanej problematiky. Cieľom tejto správy 
je predovšetkým prezentovať zistenia nášho výskumu o vybraných rovinách práce komunitných centier, jej vzťahu 
k problematike komunitnej práce a možných vývojových trendoch v tejto oblasti. Záverečná kapitola prináša 
prehľad koncepcií a diskusií, ktoré vznik a fungovanie komunitných centier na Slovensku ovplyvňovali. 

 

 

  

                                                             
4 Stretnutie fokusovej skupiny sa uskutočnilo 21. 2 .2012 v sídle Nadácie Milana Šimečku na Panenskej 4 v Bratislave. Fokusovej skupiny sa zúčastnili Ľudmila Stašáková (ETP 
Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj), Blanka Berkyová, (Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013), Peter Kulifaj (People In Need Slovensko), Marek Hojsík (Fond 
sociálneho rozvoja), Laco Oravec (Nadácia Milana Šimečku), Eva Riečanská ako facilitátorka a Zuza Bošeľová (Nadácia Milana Šimečku) ako členka projektového tímu. 
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1. 

Prehľad základných  

charakteristík skúmaných centier 
 

1. 1. Z  riaďovateľ

Výskumnú vzorku komunitných centier sme vyberali tak, aby odrážala diverzitu ich zriaďovateľov.  

Z celkového počtu 12-tich skúmaných centier zriaďovateľom je: 

 mesto alebo obec: 3 centrá (z nich 1 bolo zriadené v rámci projektov PHARE); 

 mesto v spolupráci s cirkevnou organizáciou, ktorá založenie centra iniciovala: 1 centrum; 

 mesto v spolupráci s mimovládnou organizácia s regionálnou pôsobnosťou: 1 centrum; 

 slovenská pobočka zahraničnej mimovládnej organizácie: 2 centrá; 
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 mimovládna organizácia s regionálnou pôsobnosťou: 1 centrum (centrum v súčasnosti spolufinancuje 
rímskokatolícka cirkev); 

 občianske združenia s lokálnou a subregionálnou pôsobnosťou: 4 centrá. 

Pri voľbe tohto kritéria pri výbere vzorky sme vychádzali z predpokladu, že sa nám podarí aspoň čiastočne 
obsiahnuť diverzitu rôznych modelov fungovania komunitných centier, čo zároveň umožní sondu do rozličných 
koncepcií, stratégií a spôsobu ich práce, a tým poskytne základ pre ďalšiu možnú komparáciu. Ako ukázala analýza 
výskumných dát, predpoklad o korelácii medzi zriaďovateľom centra, jeho obsahovou náplňou a spôsobom práce 
sa v niektorých aspektoch fungovania centier potvrdil. 

 

1.2. Personálne obsadenie, vzdelanie a kvalifikácia 

pracovníčok a pracovníkov 

Čo do počtu pracovníkov a pracovníčok je personálne obsadenie centier pohyblivé, keďže často závisí od aktuálne 
realizovaných projektov. Počet stálych pracovníkov sa v skúmanej vzorke pohyboval od 1 do 5. Čo sa týka pohlavia, 
prevažujú ženy. 

Okrem stáleho personálu, využíva väčšina centier (10 z 12-tich) aj dobrovoľnícku prácu (jedno centrum máva tiež 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky zo zahraničia) a ľudí zamestnaných cez absolventskú prax alebo aktivačné práce 
(napr. vedenie záujmových krúžkov). Na práci niektorých centier (napr. vedenie záujmových krúžkov, 
psychologické, pedagogické poradenstvo a pod.) sa podieľajú aj ďalšie externé spolupracovníčky a spolupracovníci 
(experti a expertky na danú oblasť, učiteľky a učitelia miestnej školy a pod.), v závislosti od projektov alebo iných 
foriem spolupráce. Počet spolupracujúcich osôb a ich odborné zameranie v prevažnej miere závisí od konkrétnych 
projektov, ktoré centrum realizuje. 

 

 

 

 
 

Komunitní pracovníci 
majú dávať ľuďom 

priestor na stanovenie 
si cieľov, a to je podľa 

mňa zmyslom 
komunitnej práce. 

Národný projekt príde, 
napríklad, s niečím, čo 

chce štát vyriešiť, ale 
ten komunitný 

pracovník bude musieť 
trvať na tom, aby tie 

ciele vychádzali od 
ľudí, aby si sami 
stanovili úroveň 

rozvoja, kam sa chcú 
dostať. 
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Vzdelanie a odborná kvalifikácia pracovníčok a pracovníkov v skúmanej vzorke sa rôznia, takže nie je možné určiť 
nejaký všeobecný vzorec či prevládajúci trend: u vedúcich centier je prevaha ľudí s vysokoškolským vzdelaním v 
odbore sociálna práca, nie je to však všeobecné pravidlo - niektorí zriaďovatelia nevyžadujú tento stupeň 
vzdelania ani kvalifikáciu. Pracovníci väčšiny centier si podľa finančných možností (peniaze z projektov) majú 
možnosť dopĺňať vzdelanie a kvalifikáciu prostredníctvom školení v rôznych oblastiach (napr. psychologická 
príprava, pedagogické školenia, zdravotná osveta, problematika drogovej závislosti, písanie projektov a ďalšie). Z 
rozhovorov vyplynulo, že takéto školenia považujú pracovníčky a pracovníci za veľmi užitočné pre svoju prácu a 
oceňovali nielen zvyšovanie odbornosti, ale aj možnosť osobnostného rastu. 

V 4 zo skúmaných centier sú pracovníčky a pracovníci centra zároveň terénnymi sociálnymi pracovníkmi (TSP) 
alebo asistentmi terénneho sociálneho pracovníka (ATSP). Jedno z komunitných centier je personálne prepojené 
s Potravinovou bankou Slovensko. Jedno z centier pracuje v podstate na dobrovoľníckej báze: jeho aktivity 
zabezpečujú vo voľnom čase učiteľky a učitelia miestnej školy. Jedno z centier vedie, tiež čiastočne na báze 
dobrovoľníctva, manželský pár. 

Z výpovedí pracovníčok a pracovníkov vyplynulo, že viac než formálne vzdelanie je pre prácu v rómskom 
komunitnom centre, t.j. centre, ktoré pracuje so sociálne marginalizovanými rómskymi spoločenstvami, potrebná 
znalosť lokálnych pomerov, daného sociálneho prostredia a jeho kultúrnych špecifík, dobré komunikačné zručnosti 
a aj isté osobnostné nastavenie, najmä schopnosť pracovať za sťažených podmienok, a vysoká miera osobnej 
zaangažovanosti. 

1.3. Umiestnenie centier a režim fungovania 

Všetky centrá v našej vzorke sú pre klientov a klientky otvorené od pondelka do piatka, tri z centier sú otvorené aj 
počas víkendov. V niektorých centrách sa aktivity cez víkendy konajú nárazovo, v závislosti od realizovaných 
projektov. Každé z centier má svoj vlastný režim fungovania v závislosti od toho, akým aktivitám sa primárne 
venuje a ako sú tieto rozvrhnuté počas jednotlivých častí dňa. Napr. tam, kde sa venujú predškolskej výchove, je 

Komunitný pracovník 
je facilitátorom, je 

sieťovačom, je 
obhajcom, je proste 

agentom zmien. 
Jednoducho to je ten 
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práv. Zároveň je pre 
tých ľudí jediným 

styčným bodom 
s lokálnou 

samosprávou a inými 
inštitúciami. Jeho 
pozícia je naozaj 

nezávislá. Toto je 
cieľom práce 
komunitného 

pracovníka. Aj keď si 
ho nejaká inštitúcia 

objedná. 
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centrum doobeda otvorené pre predškolákov, v poobedňajších hodinách zase prebiehajú aktivity so staršími 
deťmi a dospelými podľa stanoveného harmonogramu práce alebo rozvrhu záujmových krúžkov. V centrách, ktoré 
slúžia zároveň aj ako kancelárie terénnej sociálnej práce (v našej vzorke 3 centrá), sa v doobedňajších hodinách 
venujú aj agende terénnej sociálnej práce (TSP), v poobedňajších hodinách zase práci s deťmi a mládežou 
(doučovanie, voľnočasové aktivity). Jedno z centier s týmto rozvrhom však má pre takúto prácu vyhradenú iba 
jednu hodinu denne. Vzhľadom na to, že medzi povinnosti TSP patrí aj monitoring nelegálnych osád a šetrenia 
v rodinách, je toto centrum v čase, keď je pracovníčka TSP v teréne, zatvorené. 

Až na jednu výnimku majú všetky centrá stanovené otváracie hodiny, niektoré sa však flexibilne prispôsobujú 
potrebám svojich klientov a klientiek (najmä pri individuálnom poradenstve, pomoci s úradnými dokumentmi 
a pod.). Toto centrum nemá svoju vlastnú budovu a na aktivity využíva prístavbu pri miestnej evanjelickej fare 
alebo jej spoločenskú miestnosť, ale aj ďalšie priestory v lokalite. Z tohto dôvodu nemá centrum pravidelné 
otváracie hodiny, ale miesto a čas stretnutí sa prispôsobuje potrebám jednotlivých projektov. 

Z hľadiska polohy v lokalite je väčšina skúmaných centier umiestnená buď priamo v tej časti obce/mesta, ktorú 
obývajú Rómovia (prípadne v ktorej Rómovia prevažujú), alebo v jej blízkosti. Umiestnenie centra nie je 
nedôležitou veličinou, lebo má vplyv na návštevnosť centra tak z hľadiska Rómov, ako aj potenciálnych 
nerómskych klientov. Napr. v lokalitách s viacerými rómskymi osídleniami, navštevujú centrá predovšetkým tí 
ľudia, ktorí bývajú najbližšie k centru. Ľudia z iných častí (aj keď môžu bývať v relatívne krátkej vzdialenosti od 
centra) buď centrum nenavštevujú, alebo ho navštevujú len sporadicky.5 

Je preto zrejmé, že centrá využívajú a budú využívať najmä tí, ktorí ich vnímajú ako inštitúciu a priestor určený ich 
záujmom a potrebám. Vzhľadom na veľkú mieru sociálneho dištancu nerómov a Rómov a stále prevládajúce 
etnické predsudky je nepravdepodobné, že centrá umiestnené v rómskych osídleniach budú navštevovať aj 
nerómovia. Aj keď je zrejmé, že centrá plnia dôležitú rolu práve v napĺňaní špecifických potrieb svojej rómskej 
klientely, z hľadiska budovania interetnického dialógu je dôležité, aby centrá – tam, kde to lokálne podmienky 
dovoľujú – boli nielen priestorovo, ale aj symbolicky dostupné i nerómskej klientele, t.j. aby neboli vnímané ako 
určené čisto len Rómom, čomu môže napomôcť aj priestorové umiestnenie centra. Dve centrá v našej vzorke aj 

                                                             
5 Svoju rolu tu môže zohrávať aj vnútorné členenie rómskych komunít, takže centrum navštevujú napr. len príslušníci jednej skupiny. 
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vďaka svojej polohe začali navštevovať pravidelne aj nerómski klienti a klientky, predovšetkým mládež. Jedno 
z nich je umiestnené na rozhraní rómskej a „nerómskej“ časti mesta, neďaleko hlavnej ulice v budove bývalej 
materskej školy. Druhé z týchto centier je situované v strede obce v budove miestneho kultúrneho domu. Toto 
centrum sa v spolupráci s obcou cielene usiluje o preklenutie etnických bariér a o integráciu do života a aktivít 
celej lokálnej komunity, a tomu zodpovedá aj jeho situovanie. 

1.4 Financovanie centier 

Ani jedno centrum nie je dlhodobo financované z jedného stabilného zdroja, všetky z centier v našej vzorke sú 
financované z viacerých zdrojov. Okrem dvoch prípadov, keď sa na financovaní centra nijako nepodieľa 
obec/mesto, v ktorom centrá pôsobia, poskytuje obec/mesto za symbolický prenájom (napr. 1 euro) priestory na 
prácu centra a hradí náklady na jeho prevádzku (náklady na energie a ďalšiu réžiu). Mzdové náklady, ktorá 
väčšinou tvoria najväčšiu položku rozpočtu centier, a obsahová náplň - aktivity centra, sa hradia z iných zdrojov: 
Fond sociálneho rozvoja, Nórsky finančný mechanizmus, cirkev, donori a nadácie z USA, Nemecka, Holandska, 
Belgicka a Rakúska, OSF - NOS, Nadácia pre deti Slovenska, cirkvi, spolupracujúce mimovládne organizácie 
a občianske združenia, domáci darcovia a sponzori niektorých konkrétnych aktivít a pod. 

Tento spôsob financovania na jednej strane umožňuje centrám istú flexibilitu pri tvorbe svojej náplne, zavádzaní 
nových aktivít a inovatívnych prístupov a oslovenie viacerých cieľových skupín: „Myslím, že je dobré, keď sa v KC 
spájajú všetky možné projektíky, ktoré pomôžu. Máme takú skladačku. Projekt podpory starších ľudí sa robil ešte 
raz, potom projekt zameraný na zamestnanosť, potom sporiaci a mikropôžičkový je zameraný na kvalitu bývania... 
Pracovali sme s mamičkami, s deťmi v škôlke, na mimoškolských aktivitách, mali sme mentorský program, 
finančné vzdelávanie, osobnostné vzdelávanie...“ (O12) 

Na druhej strane však zároveň stanovuje aj limity – vymedzuje prácu centier obsahovo (ovplyvňuje, aké aktivity 
pre aké cieľové skupiny sa budú realizovať) aj časovo (ovplyvňuje kontinuitu aktivít a plynulosť prevádzky). Núti 
pracovníčky a pracovníkov centra modifikovať činnosť a hľadať kompromisy medzi tým, čo by chceli robiť (a čo by 
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chceli robiť ich klienti a klientky) a reálnymi možnosťami, ktoré poskytujú externé zdroje financovania. Zároveň je 
treba nájsť rovnováhu medzi udržaním zabehnutých aktivít a požiadavkami, ktoré stanovujú projekty: „My 
hľadáme projekty na to, aby sme zafinancovali to, čo má v rámci spolupráce s mestom na starosti naše centrum. 
Projekty a donori, ktorí nás financovali, nechcú podporovať stále tú istú činnosť... Celú činnosť my prispôsobujeme 
tomu, aká je výzva, aká je požiadavka donora na dané činnosti. A hlavný zmysel, hlavná činnosť ide na ten projekt, 
a tie ostatné činnosti zabezpečujeme, aby bežali...Ale nikdy sme nepovedali, že toto už nám skončilo, tuná už 
máme krížik. Aj dneska tu máme na rok 2012 to, že zabezpečujeme aj materské škôlky: tie deti, ktoré nemôžu byť 
zaradené v bežnom školskom systéme môžu chodiť k nám, iba to má vyšší finančný náklad, lebo tam už štát 
neprispieva centy na desiatu, ale musíme my to zabezpečiť.” (O3) 

Popisovaný spôsob financovania určuje tiež štruktúru rozpočtu centier, čo znamená, že centrá napr. nemôžu 
kupovať materiál, ktorý by aktuálne, ad hoc, potrebovali. Dostatok financií má dopad aj na úspešnosť aktivít 
a programov, ktoré centrá realizujú: „Úspešné boli remeslá či tkanie, šitie, spracovanie, dielne remeselných 
zručností, tam je to dobré, ale závisí to od financií, či dokážeme nakúpiť materiál a ako dokážeme ľudí motivovať 
ďalej.“ (O3) 

V čase, keď nemajú centrá práve zabezpečené financie na realizáciu zabehnutých aktivít, snažia sa 
pracovať v núdzovom režime, aby sa nemuseli úplne zavrieť. Pracovníčky a pracovníci centier tak udržujú 
kontinuitu centra buď za minimálnu mzdu, alebo svojou neplatenou prácou: „Poviem, že v súčasnosti máme 
projekt špeciálneho poradenstva, chránenú dielňu, drobné projektíky, ktoré nám zabezpečujú materiál, tak 
pokračujeme stále, či s materským centrom, alebo voľnočasovými aktivitami vlastne na úkor nášho času. Čiže i tie 
činnosti, ktoré nemáme zafinancované, zabezpečujeme v rámci dobrovoľnej činnosti.“ (O3) 

Podobne v inom centre vykryla obdobie medzi dvoma projektmi vedúca pracovníčka centra tak, že dvakrát do 
týždňa dochádzala dobrovoľne do centra, aby sa centrum nemuselo úplne zavrieť a neprerušil sa kontakt 
komunity s ním. Neskôr pracovala v centre na 4 hodiny v rámci dobrovoľníckej služby. Ako vyplynulo z rozhovorov, 
takéto situácie nie sú ojedinelé a v podstate v každom z centier majú skúsenosť s nejakou formou núdzového 
fungovania. Pracovníci a pracovníčky centier považujú spôsob financovania centier cez projekty, závislosť ich práce 
od úspešnosti ich získavania za jednu hlavných prekážok vo svojej práci. 
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„Finančné zabezpečenie - to, že dva tri mesiace sme v kľude a po zvyšok roku alebo aj celý rok musíme naháňať 
financie, to je nešťastie.“ (O3) 

„Stále to plátame z malých projektíkov. Jednoducho tak, aby sme si mohli naplánovať dopredu na celý rok, to 
nemôžem, lebo neviem, či budeme mať na energie.“ (O5) 

Projektový spôsob financovania centier má teda dopady na obsah aj rozsah činnosti centier a kontinuitu ich 
aktivít, keď častokrát centrum nemôže pokračovať v úspešne rozbehnutých aktivitách, po ktorých je u klientov 
a klientiek dopyt. Tento systém financovania v podstate zneisťuje celkovú existenciu centier, narúša 
systematickosť a znižuje efektivitu ich práce, ohrozuje celkové poslanie centier a ciele, ktoré sa svojou prácou 
snažia napĺňať (pozri. časť Poslanie a ciele). 

V jednom rozhovore vyslovil pracovník centra, ktorého organizácia sa podieľa na príprave národného projektu 
Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier najmä pre marginalizované rómske komunity, 
nádej, že proces štandardizácie prinesie zlepšenie aj v oblasti financovania centier:  

„Keďže sme sa zúčastňovali celého kolobehu prípravy štandardov, tak sme tam stanovovali, čo je základ, čo by sa 
malo zabezpečiť, ako by centrum malo fungovať. Základ je dostať centrum do zákonov, aby bolo stanovené, ako 
bude financované – či ako sociálna služba alebo inak... Toto je najhoršie - že to nie je systematické a začalo sa nad 
tým uvažovať až teraz, že by tie komunitné centrá boli systematicky financované. Keby sa toto podarilo, tak by sa 
dalo povedať, že keby boli 4 pracovníci zafinancovaní, už by bola iná stratégia.“ (O3) 

V podobnom duchu sa vyjadrila aj pracovníčka centra inej organizácie, ktorá je tiež jednou z partnerských 
organizácií zapojených do prípravy národného projektu. Očakáva od neho trvalé finančné zabezpečenie 
s možnosťou prijatia ďalších komunitných pracovníkov: „Keby sme mali ešte z národného projektu ľudí, to by 
stačilo.“ (O12) 
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1.5. Etnická profilácia centier 

Z 12 centier vo vzorke 4 založili občianske združenia, ktoré sa profilujú, alebo sa v čase založenia centra profilovali 
buď ako rómske, zmiešané rómsko-nerómske, alebo orientujúce svoju činnosť na Rómov. Z týchto centier v 
súčasnosti majú dve čisto rómske vedenie a dve z nich riadia nerómky. 

Dve zo skúmaných 12-tich centier nesú názov Rómske komunitné centrum – v jednom z nich pracujú len Rómovia, 
v druhom na vedúcich pozíciách v centre nepracuje žiaden Róm/Rómka, takže názov centra indikuje skôr cieľovú 
skupinu, ktorej sú služby a aktivity určené, neoznačuje primárne „etnické vlastníctvo” centra (centrum, ktoré 
spravujú Rómovia). Ostatné centrá vo svojich názvoch vyslovene neuvádzajú, že by boli „rómske”, svoju činnosť 
však zameriavajú najmä na Rómov a Rómovia tvoria veľkú väčšinu ich klientov a klientiek a návštevníčok a 
návštevníkov. Jedno z centier sa programovo snaží profilovať nie ako rómske, ale slúžiace celej lokálnej komunite. 
Toto centrum je aj umiestnené v budove kultúrneho domu v strede obce a zhruba jedna tretina z detí a mládeže, 
ktoré navštevujú jeho nízkoprahový program, sú nerómovia. 
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2. 

Práca komunitných centier 
 

2.1 Poslanie a ciele 

Svojou primárnou orientáciou sa centrá snažia plniť špecifické poslanie súvisiace s ekonomickým a sociálnym 
postavením ich hlavnej cieľovej skupiny. Táto nemusí byť definovaná explicitne ako Rómovia alebo rómska 
populácia, no jej charakteristika v realite zodpovedá ekonomickému a sociálnemu postaveniu a podmienkam 
života istej časti rómskej populácie.6 Zakladajúce organizácie centier vychádzajú z predpokladu, že činnosť ich 
komunitných centier prispeje k istým zmenám v životoch alebo postavení Rómov ako jednotlivcov aj ako skupiny. 
Táto zmena je formulovaná rôzne napr. ako: integrácia Rómov do rôzne široko zadefinovanej majoritnej 
spoločnosti (napr. v meste a jeho okolí), rozvoj rómskej komunity, pozdvihnutie Rómov a pod. 

                                                             
6 Napr. „Primárnou cieľovou skupinou komunitných centier sú sociálne vylúčení jednotlivci a rodiny, koncentrovaní v segregovanej alebo separovanej lokalite, ktorá sa 
vyznačuje podpriemernou úrovňou bývania, vysokou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných osôb, osôb s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima a dlhodobo 
poberajúcich dávky štátneho systému sociálnej pomoci, osôb z nízkym vzdelaním (základným a neukončeným stredným vzdelaním), ktorí majú vzhľadom k týmto 
skutočnostiam sťažený prístup k inštitucionálnej pomoci a k ďalším službám (vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnej ochrane a pod.).“ 
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Na dosiahnutie tejto zmeny rozvíjajú centrá činnosti a poskytujú služby zodpovedajúce špecifickým potrebám 
primárnej cieľovej skupiny Rómov, v záujme napr. „zlepšenia jej sociálnej situácie a celkového sociálneho 
postavenia“ Rómov alebo riešenia „problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti,“ 
a zlepšenia „vzájomných vzťahov medzi rómskym etnikom a majoritnou spoločnosťou.“ 

Komunitné centrá majú v tomto procese vytvárať podmienky na stálu realizáciu cieľov súvisiacich s poslaním 
centier.7 Tieto majú skúmané centrá formulované rôzne, no rámcovo sa dajú zhrnúť ako:  

 podpora výchovy a vzdelávania rómskej komunity (t.j. detí, mládeže a dospelých); 
 rozvoj kultúrneho a spoločenského života Rómov; 
 zvyšovanie spoločensko-integračného potenciálu (budovanie každodenných návykov a sociálnych 

zručností, zvyšovanie „kultúrnej“ úrovne); 
 rozvoj zručností pre uplatnenie na trhu práce (zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, zvyšovanie kompetencií, 

podpora sociálnej mobility); 
 podpora zmysluplného trávenia voľného času; 
 podpora osobnostného rastu (posilňovanie sebavedomia, rozvoj motivácií, podpora a rozvoj 

samostatnosti); 
 posilňovanie zodpovednosti za vlastný rozvoj a za rozvoj komunity; 
 rozvoj duchovného života (cieľ, ktorý si stanovujú predovšetkým v cirkevných komunitných centrách) 
 prezentácia rómskej kultúry; 
 podpora komunitného života v lokalite ; 
 sprostredkovanie kontaktu vylúčených so širšou spoločnosťou; 
 podpora nediskriminačných a inkluzívnych politík na úrovni miestnych samospráv; 
 poskytovanie sociálnej pomoci a prevencia sociálnych problémov; 
 zvyšovanie zamestnanosti a vytváranie lokálnych pracovných príležitostí; 
 prepájanie inštitúcií, rozvíjanie spolupráce s tretím sektorom, samosprávou, štátnou správou 

a podnikateľmi a rozvíjanie spolupráce medzi Rómami a nerómami. 

Pochopiteľne, nie všetky centrá si stanovujú alebo napĺňajú všetky menované ciele. 

                                                             
7 Napr. Komunitné centrum: „je jedným z nástrojov na riešenie sociálnych problémov v komunite, rozvoj bývania, prácu s nezamestnanými, riešenie sociálnych prípadov, 
plánovanie a projektovanie“ alebo „je centrum komplexných sociálnych, vzdelávacích a komunitných služieb“. 
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Koncepčne sa centrá v našej vzorke prikláňajú k prístupu posilňovania a splnomocňovania (z anglického 
empowerment) prostredníctvom individuálneho rozvoja, resp. prostredníctvom vytvárania podmienok preň: 

„Snažíme sa im zmeniť život, ale myslím, že celá naša práca je o tom, že im dávame šancu. Keď chceš robiť, môžeš 
sa realizovať.“ (O5) 

„Naučiť ich ryby chytať, a nie im ich doniesť.“ (O4) 

Skúmané centrá sa však do veľkej miery líšia v spôsobe, ako k napĺňaniu tohto konceptu pristupujú vo svojej 
obsahovej náplni, v kombinácii činností, na ktoré sa zameriavajú (miera, do akej centrá realizujú aktivity zamerané 
na predpokladané uplatnenie sa na trhu práce, v porovnaní so záujmovou činnosťou alebo aktivitami zameranými 
na osobnostný rozvoj) a tiež v orientácii na niektoré cieľové skupiny (niektoré centrá sa primárne venujú práci 
s deťmi a mládežou, iné sa skôr snažia o komplexnejšie obsiahnutie viacerých vekových kategórií) a pod. 

2.2 A 8 ktivity

Aktivity, ktoré centrá rozvíjajú a ktorými sa snažia napĺňať svoje ciele, sa dajú rámcovo rozdeliť do nasledovných 
skupín:  

 výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých; 
 voľnočasové aktivity a záujmová činnosť ; 
 sociálne služby a poradenstvo. 

Tieto tvoria stabilnú kostru práce všetkých sledovaných centier, ich obsah, rozsah a vzájomné proporčné pomery 
sú však v každom centre odlišné v závislosti od nastavenia centra, jeho filozofie a personálnych aj časových kapacít 
(napr. 2 centrá rovnakého zriaďovateľa stabilne ponúkajú služby nízkoprahového programu a kariérneho 

                                                             
8 Osobitnou otázkou, na ktorú sa náš výskum zameral, je problematika komunitnej práce spracovaná v samostatnej časti tejto správy. 
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poradenstva, a popri tom realizujú iné projekty na ad hoc báze a podľa ponuky spolupracujúcich inštitúcií a 
organizácií). 

Škála aktivít a služieb, ktoré sledované komunitné centrá ponúkajú a ktoré realizujú, je mimoriadne pestrá, 
nebudem sa preto pokúšať o ich taxatívny, výpočet a pre účely tejto správy uvediem len ich základný prehľad. 

Výchova a vzdelávanie  

Deti a mládež: 

 aktivity pre deti predškolského veku (vek 3-6 rokov): príprava detí na vstup do materskej školy, 
prevádzkovanie komunitnej materskej školy9; 

 aktivity pre deti počas povinnej školskej dochádzky (vek 7-16): príprava na vyučovanie (domáce úlohy), 
individuálne doučovanie a tútoring, skupinové doučovanie, počítačová gramotnosť;  

 kariérne poradenstvo pre mládež, ktorá končí základnú školu. 

Mládež a dospelí: 

 pracovné poradenstvo a tzv. medzitrh práce; 
 výchovno-preventívne aktivity: školenia a besedy v oblasti zdravotnej osvety, prevencie závislostí 

a kriminality, reprodukčného zdravia a rodičovských kompetencií;  
 fnančné vzdelávanie a domáce hospodárenie: napr. sporiaci projekt alebo škola rodinných financií na 

prevenciu zadĺženosti a úžery; 
 aktivity na rozvoj pracovných zručností a/alebo získanie kvalifikácie: kurzy práce s počítačom, 

prevádzkovanie chránenej dielne, kurzy šitia, varenia, drôtikovania, obrábanie dreva, údržbárske práce, 
vyhotovovanie nábytku, kurz tkania a pod.; 

 aktivity na rozvoj sociálnych zručností a kompetencií, osobnostný rozvoj, rozvoj talentov, podporu 
občianskeho a komunitného aktivizmu, písanie projektov, fundraising. 

V oblasti vzdelávania realizujú niektoré centrá štipendijný program pre štúdium na strednej škole alebo asistujú 
s prihláškami na štipendium (štipendijný program OSF - NOS). 

                                                             
9 Materská škola vznikla ako odpoveď na zrušenie dvoch materských škôl v meste. 
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Voľnočasové aktivity 

Deti a mládež: 

 záujmové krúžky a kultúrne aktivity: tanečné a pohybové krúžky, spevácky zbor10, hudobná kapela, 
výtvarné činnosti, rezbársky krúžok, divadelný krúžok a ďalšie; 

 športové aktivity; 
 výlety a zájazdy; 
 karnevaly, detské besiedky a pod.; 
 letné tábory a prázdninové aktivity. 

Unikátnou aktivitou jedného centra je včelársky krúžok, ktorého produkty sa aj predávajú: 

„Predaj medu... funguje to dlhé roky, nemáme z toho dajaké zisky, ale náš kolega ich učí. Nemáme predstavu, že z 
nich budú podnikatelia, ale dávame im šancu sa to naučiť a zmeniť svoj život. Či ju využiješ, či nie...“ (O5) 

Vo všeobecnosti sa prevažná časť aktivít vo všetkých sledovaných centrách zameriava na deti a mládež a všetky 
centrá v našej vzorke sa venujú rôznym formám práce s touto cieľovou skupinou tak v oblasti výchovy, ako aj 
vzdelávania. Výchova a vzdelávanie sú veľmi úzko prepojené buď v jednotlivých realizovaných projektoch, alebo 
v rámci nízkoprahových programov pre deti a mládež, ktorých model fungovania je taký, že deti a mládež sa po 
príchode zo školy v poobedňajších hodinách pripravujú v centre na vyučovanie na nasledujúci deň a vedúce 
a vedúci sa im venujú v rámci doučovania a tútoringu, po ktorom nasledujú rozličné voľnočasové aktivity, väčšinou 
však tiež zamerané na rozvoj rôznych zručností a nadobúdanie ďalších vedomostí (napr. jemná motorika 
u menších detí prostredníctvom výtvarných aktivít a ručných prác, práca s počítačom11 u starších a pod.). 
Špecifickou formou výchovy a vzdelávania, ktorú rozvíjajú niektoré z centier v rámci svojich projektov, je podpora 
tzv. rovesníckeho vzdelávania, pri ktorom mladí ľudia vzdelávajú svojich rovesníkov o určitých témach 
alebo problémových otázkach týkajúcich sa ich života (v našej vzorke sa formu rovesníckeho vzdelávania venovali 

                                                             
10 Pri jednom centre z našej vzorky pôsobí spevokol pracujúci v súčinnosti s miestnym cirkevným zborom. 
11 Napr. jedno z centier má vo svojom prevádzkovom poriadku uvedené, že pri veľkom záujme o počítače, ich prednostne môžu užívať tí, ktorí ich použijú na nejaké 
vzdelávacie účely. Pri zúčastnenom pozorovaní aktivít v ďalšom centre jedna členka výskumného tímu zaznamenala, že vedúca centra usmerňovala deti ohľadne 
prehliadania hudby s vulgárnym obsahom (raper Rytmus) na internete – toto centrum má v pravidlách správania sa v nízkoprahovom klube uvedené, že v centre sa 
nepoužívajú vulgárne výrazy. 
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niektoré projekty témam drogových závislostí, sexuálnej výchovy, ale aj rómskej kultúry a histórie). Dve z centier 
doposiaľ realizovali aj projekty zamerané na prevenciu kriminality, pričom jedno z nich sa tejto téme venuje 
systematicky a v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR organizuje denné letné tábory pre deti ohrozené rizikovým 
správaním. Aj v tomto projekte využívajú metódu vzdelávania prostredníctvom rovesníckych skupín. 

Sociálne služby a poradenstvo 

V rozsahu sociálnych služieb a poradenstva ako aj stupni ich formalizácie sa skúmané centrá rôznia v závislosti od 
koncepčnej orientácia centra: niektoré centrá sú zároveň aj kanceláriou terénnej sociálnej práce (TSP), prípadne 
zamestnankyne a zamestnanci centra sú aj terénnymi sociálnymi pracovníkmi alebo asistentmi (5 centier v našej 
vzorke, z toho 4 sú zároveň aj kanceláriami TSP). 2 z centier poskytujú sociálne poradenstvo podľa štandardov 
sociálneho poradenstva nezávislé od práce TSP a nad rámec TSP, z nich jedno momentálne pokrýva aj TSP 
vzhľadom na to, že TSP v obci nepracuje. Z rovnakých dôvodov supluje momentálne prácu TSP ešte jedno ďalšie 
centrum z našej vzorky. 1 centrum vykonáva sociálnu službu a poradenstvo ako súčasť svojej komplexne 
koncipovanej komunitnej práce. Sociálne služby a najmä sociálne poradenstvo využívajú, z pochopiteľných 
dôvodov, predovšetkým dospelí, prípadne staršia mládež. Ako súčasť poskytovaných sociálnych služieb 
prevádzkuje jedno centrum práčovňu, v jednom centre v minulosti práčovňa bola, no v súčasnosti nefunguje 
z finančných dôvodov12. Jedno centrum plánuje vybudovať krízovú miestnosť pre týrané ženy a inú krízovú pomoc. 
V rámci svojich sociálnych služieb sa centrá venujú aj organizácii alebo rozdeľovaniu charitatívnych darov 
(najčastejšie ošatenie) a potravinovej pomoci. 

Pastoračná činnosť a aktivity s náboženským obsahom 

Centrá, ktoré založila cirkev (1 centrum) alebo ich cirkev podporuje (1 centrum) sa špecificky venujú v rámci svojho 
zamerania aj pastoračnej činnosti a ponúkajú aktivity s náboženským obsahom pre deti aj dospelých (príprava na 
birmovku, biblická olympiáda, manželská príprava, príprava na krst, duchovné cvičenia, organizovaniu zájazdov na 
púte a pod.). Obe centrá sa charakterizujú ako rímskokatolícke. 

Spolupráci s cirkvou sa však nevyhýbajú ani centrá, ktoré sa navonok neprofilujú ako cirkevné. V jednom centre 
v minulosti pôsobila rádová sestra na pozícii sociálnej pracovníčky (centrum je zároveň kanceláriou TSP) a popri 

                                                             
12 Práčovňa bola pôvodne založená v rámci projektu sociálneho strediska financovaného z MPSVaR. 
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práci s deťmi a mládežou sa venovala aj katechéze, dve ďalšie centrá v našej vzorke v súčasnosti rozvíjajú 
spoluprácu s cirkevnými zbormi vo svojich lokalitách. Jedno z nich v podstate nadviazalo na skoršie pôsobenie 
evanjelického cirkevného zboru v obci, ktorý tiež poskytuje svoje priestory pre organizovanie aktivít, ktoré sa 
konajú pod hlavičkou centra, keďže centrum nemá vlastnú budovu. Ďalšie centrum zase aktívne rozbieha tesnejšiu 
spoluprácu s miestnou rímsko-katolíckou cirkvou ako súčasť svojho celkového úsilia o zlepšenie situácie svojich  
klientov a klientiek a ich osobnostné posilnenie: „Sme toho názoru, že nielen poradenstvo, voľnočasová aktivita, 
ale všetko musí mať zmysel a nejakým spôsobom by sa mali meniť aj zvnútra. V tomto smere veľmi dobre pôsobí 
viera a cirkev. Zo začiatku s nami veľmi dobre nespolupracovali. My všetci (pracovníci) sme rímokatolíci, takže sme 
dosť zameriavali aktivity týmto smerom. Je dôležité, keď prežívate svoj život tak, že si uvedomujete určité 
hodnoty. Neskôr sme začali spolupracovať s rímskokatolíckou cirkvou, začali tu viac pôsobiť. Myslím si, že aj táto 
cesta je veľmi dôležitá.“ (O12) 

Pracovníčky tohto centra založili aj občianske združenie, ktoré sa orientuje na oblasť náboženského života 
a evanjelizáciu Rómov. Centrum v inej lokalite zase poskytuje svoje priestory raz do týždňa letničnej cirkvi, ktorá 
má v lokalite svoju evanjelizačnú misiu.  

 

2.3 Aktivity zamerané na interetnický dialóg  

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že všetky centrá v našej vzorke sa prostredníctvom svojej činnosti usilujú 
o nejakú formu zbližovania Rómov a nerómov, nie všetky však aktívne organizujú zmiešané rómsko-nerómske 
podujatia, pri ktorých prebieha cielená interakcia medzi ich účastníkmi a účastníčkami. Zo skúmaných centier 
takéto aktivity organizuje pravidelne 6 centier. Ich interetnicky koncipované aktivity sa najčastejšie odohrávajú na 
úrovni lokálnej komunity, v ktorej centrum pôsobí a ich cieľom je najmä zbližovanie miestnej mládeže a/alebo 
detí. V rámci nich organizujú centrá napr. športové stretnutia, dni otvorených dverí, pravidelné týždňové 
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stretnutia mládeže, rovesnícke vzdelávanie a pod. 3 z centier (2 z nich majú rovnakého zriaďovateľa) realizujú 
projekt z ponuky zahraničnej MVO, zameraný na zbližovanie rómskej a nerómskej mládeže cez lokálny aktivizmus. 

Pri organizovaní zmiešaných podujatí môže centru pomôcť spolupráca so školou. Tam, kde rómske deti a mládež 
nemajú možnosť stretávania sa s nerómskymi rovesníkmi a rovesníčkami v škole (vzhľadom na etnicky 
segregované prostredie škôl), je však komunitné centrum prakticky jediná inštitúcia, ktorá cielene vytvára 
príležitosti na stretávanie sa rómskych a nerómskych detí a mládeže a interetnický dialóg a jeho rola v takomto 
prostredí je nezastupiteľná. 

Okrem vyššie menovaných aktivít zacielených na interetnický dialóg vytvárajú centrá príležitosti na rómsko-
nerómsku interakciu aj organizovaním rôznych výletov, zájazdov najmä do miest alebo výletných destinácií, kam 
by sa väčšina ich účastníkov a účastníčok (prevažne detí a mládeže) nemala za iných okolností možnosť dostať, 
alebo tým, že sa zúčastňujú rôznych kultúrnych podujatí a vystúpení (napr. pravidelné vystúpenia spevokolu na 
mestskom jarmoku a pod.). Napr. 2 centrá (napojené na rovnakú sieť centier) sa takto v roku 2011 zúčastnili 
vystúpenia pri príležitosti osláv Dňa Rómov na jednom z hlavných námestí v Bratislave. Jedno z týchto centier 
pôsobí v prostredí jednej z najviac marginalizovaných a sociálne segregovaných rómskych komunít na Slovensku 
a ako poznamenala pracovníčka centra, takéto podujatia majú v ich práci dôležité miesto, keďže „aj to sú aktivity, 
ako im ukázať iný život.“ (O5) 

Jedno centrum s kresťanským (rímskokatolíckym) zameraním sa pravidelne orientuje na účasť na podujatiach 
a aktivitách s primárne náboženským obsahom, pri ktorých prirodzene dochádza ku kontaktom s majoritou 
(bohoslužby, púte a pod.). 

Do troch centier v našej vzorke chodia aj nerómske deti a mládež. Jedno z nich začali navštevovať so svojimi 
rómskymi kamarátkami aj nerómske dievčatá. V druhom centre je zhruba tretina detí, ktoré chodia do 
nízkoprahového klubu, nerómska. Toto centrum v lokalite svojho pôsobenia vyvíja sústredené úsilie na to, aby sa 
neprofilovalo ako rómske. 13 V treťom centre prispeli k zapojeniu sa nerómskej mládeže projektové aktivity 
zacielené na interetnický dialóg a zbližovanie Rómov s nerómami. 

                                                             
13 Centrum sa tiež intenzívne snaží o spoluprácu s miestnymi organizáciami a neformálnymi skupinami za podpory vedenia obce. Na základe projektu prepájania rómskej 
a nerómskej mládeže cez občiansky aktivizmus sa sformovala zmiešaná skupinka mladých ľudí, ktorá začína organizovať aktivity na úrovni obce aj mikroregiónu. 
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Aj keď v súčasnom štádiu výskumu by bolo predčasné vyvodzovať definitívne uzávery, dáta naznačujú, že 
„filozofia“ zriaďovateľskej organizácie a vízia zmeny/rozvoja, ktorú sa snaží presadzovať – a s nimi súvisiace 
koncepčné a obsahové nastavenie centra a jeho aktivít – má vplyv na to, do akej miery sa centrum cielene 
zameriava na zmiešané aktivity a orientuje sa na interakciu medzi Rómami a nerómami. Medzi spomínanými 
šiestimi centrami 2 majú rovnakú zriaďovateľskú organizáciu (MVO), ktorá sa vo svoje práci venuje rozvojovej 
pomoci a ľudskoprávnej problematike. Pri zrode ďalších dvoch centier zas stála organizácia, ktorá má rómsko-
nerómsku spoluprácu vo svojom programe a zameriava na ňu svoje úsilie a obe centrá sú teraz súčasťou siete 
centier, iniciovaných touto strešnou organizáciou. Jedno z týchto z centier poriada aj kampane zamerané na širšiu 
societu mesta, v ktorom pôsobí a systematicky sa usiluje o rómsko-nerómske prepojenia a spoluprácu na rôznych 
úrovniach.14 Pri jednom podujatí, ktorého sa centrum zúčastnilo, vyšla dokonca iniciatíva na zapojenie sa detí do 
akcie (stretnutie materských škôl) z nerómskej strany – v rámci dlhodobej spolupráce centra s miestnymi 
vzdelávacími inštitúciami (centrum voľného času, materské školy).15 

Naše respondentky a respondenti z centier, ktoré organizujú zmiešané podujatia, ich väčšinou hodnotili ako 
úspešné. 

„Máme ročne zopár aktivít, kde sa snažíme o prepojenie a nemáme s tým problém. Nemáme problém s tým, aby 
nám sem prišli školy, nie je problém zapojiť dospelých nerómov, aby nám prišli pomôcť pri aktivitách – napríklad 
spolu piekli koláče. Hlavne to využívame v spolupráci so školami. Keď maľujeme na tričká, prídu sem všetky školy, 
nikto s tým nemá problém, ísť do tohto prostredia. Je krásne sledovať to radovanie sa z výsledkov. Hráme 
spoločné futbaly, je požiarnická súťaž, snažíme sa ich prepájať so skautmi...Nie je to, že by sa nám zapájali každý 
deň, ale nemáme s tým problém, aby sem niekto prišiel, keď robíme dajaké aktivity. Či už so starými, máme aj dni 
otvorených dverí, príde napríklad 100 ľudí, čo je pre mňa veľké číslo, že sem niekto dokáže prísť. A to nepočítam 

                                                             
14 So skupinou žien sa napr. zúčastnili na turistickom výlete, ktorý každoročne organizuje miestny klub turistov a boli na tomto podujatí vôbec prvou rómskou „výpravou“, 
ktorá sa ho zúčastnila. Centrum tiež zorganizovalo kampaň, ktorej cieľom bolo informovať majoritu o tom, že aj rómske ženy dbajú o svoje zdravie. V súčasnosti realizuje 
projekt zameraný na šport a osobnostný rozvoj. Jedným z jeho zámerov je tiež jeho prezentácia širšej majoritnej spoločnosti. 
15 Treba však podotknúť, že v prípade tohto centra je v hre väčšie množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho činnosť a úspešnosť jeho práce. Je pravdepodobné, že okrem 
líderskej osobnosti vedúcej centra je to aj celkový stupeň kultúrnej integrácie ľudí, ktorí v centre pôsobia (ide o čisto rómske centrum), a vzťahy medzi majoritou a Rómami 
v meste. Presnejšie určenie vplyvu týchto faktorov by si však vyžadovalo hĺbkový porovnávací výskum. 
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školy. Je to prekvapujúce z toho hľadiska, že nikto nemá zábranu, problém sem prísť. To je pre nás dobrá spätná 
väzba. Deti sa tu stretnú, pokreslia spolu, posúťažia, veľké, malé.“ (O3) 

Výnimkou bolo centrum, ktorému sa nepodarilo zapojiť mládež z obce do projektu prepájania rómskej 
a nerómskej mládeže. Tento príklad v porovnaní s ďalšími dvoma centrami/obcami, kde sa projekt úspešne 
realizuje, naznačuje, že rolu tu zohráva nielen to, či sú projekt alebo aktivita dostatočne atraktívne 
či propagované, ale najmä celková atmosféra vzťahov v danej lokalite a s ňou súvisiaca ochota, resp. neochota 
nerómov zapojiť sa do aktivity.16 Príkladom je rozdielna skúsenosť dvoch centier realizujúcich ten istý projekt, 
ktorý je v jednej obci úspešný v spájaní rómskej a nerómskej mládeže, zatiaľ čo druhé centrum napriek 
vynaloženému úsiliu vo svojej lokalite neuspelo: „Chceli sme to spojiť, ale neprihlásili sa vôbec. Hľadali sme cez 
letáky, oznamovali v obci, robili sme nábor, stretnutie na obecnom úrade, ale neprihlásili sa. Nechcú sa stýkať 
s deťmi z osady...do osady ‘bieli‘ neprídu a nemajú ani záujem o kontakt s Rómami vo všeobecnosti. Nechcú, aby 
ľudia z osady chodili k nim.“ (O11)17 

Pri posudzovaní integračného potenciálu18 zmiešaných aktivít naše dáta naznačujú, že aktivity zamerané na 
interakciu Rómov a nerómov a interetnický dialóg prinášajú istý efekt pri narúšaní bariér a predsudkov na úrovni 
jednotlivcov. Ako naznačujú niektoré výpovede, najmä v prostredí, v ktorom je sociálny dištanc medzi oboma 
skupinami veľký a podobne veľká je aj miera predsudkov, je pozitívom už aj to, že mládež sa „začala zdraviť.“ 

„V septembri sme robili na ihrisku Deň dobrovoľníctva a prišlo možno 120 detí. Nielen rómske. A mali sme 
problém ich večer o piatej poslať domov. A keď som videla, že sa biele deti držia s rómskymi za ruky, bolo to pre 
mňa čosi... divné, iné. Možno im to ani neprišlo. Ale tá vstupná bariéra bola prelomená.“ (O5) 

 
                                                             

16 V tejto súvislosti jedna pracovníčka iného centra poznamenala, že ani neskúšali robiť nejaké vystúpenie detí z centra s kultúrnym programom v obci, lebo predpokladá, že 
ľudia z majority by neprišli. Dodala však, že tento rok skúsia nejakú akciu zorganizovať na Deň Rómov, aby zistili, s akým úspechom sa stretne. 
17 Vedúca komunitného centra si nezáujem majority vysvetľuje celkovo ľahostajným postojom vedenia obce k dianiu v osade („Oni ako obec ako keby sa dištancovali od 
osady, oni sú radi, že ju nevidia“) a nedostatkom vzťahu mladých ľudí k obci ako takej („nezaujímajú sa, počítajú s tým, že odídu odtiaľto preč“). Na porovnanie ako lokalitu 
„kde to ide“ uviedla susednú obec, kde starosta zapája mládež do diania a snaží sa, „aby bolo lepšie prostredie pre všetkých...Je tam iná atmosféra, oni sú už zvyknutí na 
rôzne projekty.“ 
18 „Integračný potenciál centra“ je pracovný koncept, ktorým sme pre účely nášho výskumu a analýzy označili prvky súvisiace s prácou centier, smerujúce k zbližovaniu 
Rómov a nerómov, odbúravaniu sociálneho dištancu medzi nimi a k narúšaniu predsudkov a stereotypov. 
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2.4 Aktivity zamerané na výchovu k ľudským právam, 

rómsku kultúru a históriu a multikultúrnu výchovu 

Najviac centier v našej vzorke sa v nejakej podobe venuje najmä téme rómskej kultúry, pričom najväčší dopyt je po 
aktivitách zameraných na rómsky folklór (konkrétne spev a tanec). Viaceré centrá vedú krúžky rómskych tancov 
alebo zapájajú prvky rómskeho folklóru do rôznych iných projektov a aktivít. Pri jednom centre pôsobí folklórny 
súbor, ktorý vznikol ešte v období pred rokom 1989 a stál prakticky pri základoch centra, ktoré postupne 
rozširovalo svoju činnosť do ďalších tém, záujmových oblastí a služieb. 

V troch centrách venovali resp. venujú väčšiu pozornosť aj rómskej histórii. V jednom z nich sa problematikou 
rómskej histórie zaoberajú priebežne aj v rámci vlastného vzdelávania personálu centra: „Nešpecializujeme sa 
presne, študujeme rómsku históriu ako my, aby sme pri tých stretnutiach im priblížili ich históriu. Rómovia sami 
nepoznajú svoju históriu. A vlastne informovať ich o tom, čo ich skôr preslávilo, remeslá, hudba. Ale berieme to, 
informujeme sa o tom. Keď máme byť dobrí a vedieť s nimi robiť, musíme ich poznať, tých klientov. Ich históriu.“ 
(O3) 

Dve z týchto troch centier (centrá majú rovnakého zriaďovateľa) realizovalo sériu školení na tému rómska kultúra, 
ktoré viedol romista a zároveň sa ich prostredníctvom vyškolilo 6 mladých ľudí ako multiplikátorov na rovesnícke 
vzdelávanie v tejto téme. 

Podľa slov vedúcej jedného z týchto centier mala téma rómskej histórie veľmi dobrú odozvu a je potrebné v nej 
ľudí vzdelávať, aby aj jej prostredníctvom nadobudli väčší pocit sebavedomia: „Mladí si myslia, že Róm je len ten, 
kto nemá robotu, alebo kto je lajdák...myslia si, že ich miesto je len tam dole, že oni sa hore nedostanú. No keď čo 
len jeden sa bude snažiť dostať tam, kde pred sto rokmi boli jeho predkovia, aj to je kus, také to sebavedomie, že 
nemusí byť len na tom spodku.“ (O7) 
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Podobne aj rozhovor v inom centre potvrdil, že o tému rómskej kultúry a histórie je záujem: „Mladí by chceli počuť 
o živote v minulosti.“ (O7) 

V jednom z centier sa respondentky (rómske pracovníčky centra ) počas rozhovoru vyslovili, že majú záujem 
dozvedieť sa viac o téme rómskej histórie a rómskej kultúry z historicko- etnografického pohľadu (napr. rómske 
zvyky v rôznych oblastiach Slovenska). Knižnice niektorých centier mali v ponuke knihy s tematikou rómskej 
histórie (vrátane problematiky rómskeho holokaustu) a vo viacerých centrách mali vystavený obrázok rómskej 
zástavy.19 Viaceré centrá organizujú oslavy Dňa Rómov (8. apríl) alebo ich plánujú organizovať. 

Aktivity zamerané na tému multikulturalizmu resp. rôznych kultúr realizovalo zatiaľ len jedno centrum v našej 
vzorke. Téma bola súčasťou pravidelných stretnutí rómskej a nerómskej mládeže, ktorú viedli sami jej účastníčky 
a účastníci. Do projektu sa zapojila aj dobrovoľníčka z USA.20 

Pracovníčka jedného centra hovorila zo svojej skúsenosti, že téma multikulturalizmu nemá dobrú rezonanciu. 
Ľudia ju neprijímajú pozitívne, a preto sa jej zatiaľ v centre neplánujú venovať. Väčšiu úspešnosť má, podľa jej 
doterajších skúseností, problematika ľudských práv, ktorej sa v centre už v minulosti venovali v spolupráci s MVO. 

Téma ľudských práv je momentálne súčasťou aktivít 3 centier v našej vzorke (2 majú rovnakého zriaďovateľa), 
pričom všetky tri participujú na projekte, ktorý je primárne zameraný na politické vzdelávanie, občiansku 
participáciu a aktivizmus mladých ľudí. Téma ľudských a občianskych práv a slobôd je jeho súčasťou. Projekt 
s výrazným integračným rozmerom (rovesnícke skupiny sú rómsko-nerómske) je ponukou zahraničnej MVO 
pôsobiacej na Slovensku. Niektoré centrá mali vo svojich priestoroch voľne vystavené, a teda dostupné rôzne 
materiály s tematikou ľudských práv ako napr. informačný materiál o právach dieťaťa, informačný leták proti 
obchodovaniu s ľuďmi, materiály proti násiliu páchanému na ženách. 

Z viacerých rozhovorov vyplynulo, že otázky ľudských a občianskych práv sa viac alebo menej implicitne riešia aj 
v rámci individuálneho poradenstva v praktickej rovine každodenného života, najmä v súvislosti s obranou proti 

                                                             
19 Rómska zástava bola spolu s postavami kočovného Róma a Rómky s deťmi, ohniskom a vozom v pozadí umiestnená ako súčasť dekorácie aj v materskej škole, ktorá má 
sídlo hneď vedľa jedného z navštívených komunitných centier a do ktorej chodia tie isté deti, ktoré navštevujú aj centrum. 
20 Zriaďovateľom je občianske združenie, ktoré vo svojich materiáloch formuluje predstavu o smerovaní svojho úsilia, a tou je život v „zdravej multikultúrnej vidieckej 
komunite, naplnenej dobrými vzťahmi, vitálnymi rodinami, zodpovednými jednotlivcami.“ 
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diskriminácii v pracovnoprávnych vzťahoch, ale aj v iných aspektoch každodenného kontaktu so širšou 
spoločnosťou (úrady, zdravotníctvo, polícia): „Naše vzdelávanie má presne stanovené určité témy, ktoré nám život 
ukázal, že sú dobré a potreba. Máme tam aj právnu vložku, jednoznačne. Zúčastnili sme sa aj projektov 
obchodovania s ľuďmi. Sú tam také základné práva, ale že by sme sa špecializovali na ochranu ľudských práv, to 
nie. Pokiaľ vidíme, že sú nejakým spôsobom dotknuté, snažíme sa ich riešiť. Ale v rámci vzdelávania sme mali aj 
jeden deň venovaný pracovnoprávnym vzťahom, ale aj tým ostatným. Aby som sa ako Róm, Cigán, vedel obhájiť, 
že som v prvom rade človek, a tým pádom hájil svoju identitu, nie päsťami, rukami, ale zmysluplne. Ale špeciálne 
sa tomu nevenujeme, iba keď má niekto nejaký problém, myslí si, že ho niekto diskriminuje, napáda za to, že je 
inej identity.“ (O3) 

„Toto riešime skôr podľa toho, čo prinesie život, v rámci individuálneho poradenstva. Konzultovala som to aj 
s právnikom, aby som im vedela dať také nejaké právne minimum, čo treba robiť, keď im napríklad policajt nadáva 
do špinavých cigánov...” (O9) 

Jedno centrum z našej vzorky sa v spolupráci materským centrom, ktoré pri ňom pôsobí, programovo venuje 
otázke rodovej rovnosti, práv žien a odbúravania rodových stereotypov.21 Prostredníctvom športových akcií, 
školení na osobnostný rozvoj žien a rodových tréningov sa usiluje o prekonanie spoločenskej izolácie, ktorou 
mnohé rómske ženy trpia: „Chceme, aby sa rómske ženy vymanili zo stereotypov, zo zajatia domácnosti, aby sa 
začali rozvíjať...“ (O6) 

Dá sa povedať, že okrem folklórnych aktivít a čiastočne aj histórie Rómov sú v aktivitách skúmaných centier témy 
občianskych a ľudských práv v porovnaní s inými aktivitami stále pomerne málo zastúpené a akcentované a téma 
multikultúrnej výchovy a vzdelávania absentuje takmer úplne. I keď sa im niektoré centrá venujú intenzívnejšie 
než iné,22 netvoria, až na jednu výnimku,23 v súčasnosti stabilnú a systematickú náplň sledovaných centier 
a pozornosť sa im venuje skôr na ad hoc báze jednotlivých projektov (často realizovaných v rámci ponuky MVO). 

                                                             
21 Efekt narúšania rodových stereotypov smerom k posilneniu rómskych žien môžu mať aj rodovo nestereotypné aktivity a vzdelávacie kurzy, napr. kurzy práce s počítačom 
a pod. 
22 Aj tu sa vynára vyššie spomenutý vzťah medzi filozofiou a víziou zakladajúcej organizácie a obsahovým nastavením centra. 
23 Napríklad, centrum, ktoré časť svojej náplne prepája s Rómskym materským centom, zameriavajúcim sa na emancipáciu rómskych žien, podporu ich 
aktívneho, samostatného a plnohodnotného života. 
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2.5 Cieľové skupiny 

Ako už bolo spomínané, hlavnou cieľovou skupinou práce komunitných centier sú deti a mládež a na ne sa viaže aj 
väčšina aktivít. V počiatkoch svojej práce sa niektoré centrá zameriavali výlučne na deti a mládež, až postupne 
svoju prácu rozširovali na iné vekové skupiny. Dve z centier rovnakého zriaďovateľa však začínali svoju činnosť 
projektom zameraným na ľudí v seniorskom veku, ktorí prežili perzekúcie počas 2. svetovej vojny a až následne 
rozširovali svoju činnosť na iné vekové skupiny. Vo všeobecnosti tvoria aktivity pre deti a mládež najstabilnejšiu 
zložku práce všetkých centier v našej vzorke, prevažujú aj v tých centrách, ktoré sa snažia obsiahnuť aj staršie 
vekové kategórie.24 

Niektoré centrá realizovali aj rodovo špecificky zamerané projekty/aktivity, t.j. zamerané len za ženy alebo 
mužov.25 Jedno z komunitných centier v našej vzorke je personálne aj priestorovo úzko prepojené s materským 
centrom, ktoré slúži v prvom rade matkám s deťmi. Toto centrum sa venuje práci so ženami programovo 
a systematicky (rodový tréning, zdravotné vzdelávanie, osobnostný rozvoj a pod.) Muži sú zase cieľovou skupinou 
aktivít a kurzov zameraných na remeslá, považované za typicky mužské (práca s drevom, údržbárstvo a pod.). 

V rámci nízkoprahových programov majú vstup do centier prakticky všetky deti a mládež, ktorá o to prejaví záujem 
(2 centrá rovnakého zriaďovateľa podmieňujú pobyt v centre a zapojenie sa do aktivít návštevou školy v ten deň, 
v jednom si pracovníčka ako minimálnu podmienku stanovila dodržiavanie osobnej hygieny – umyté ruky). 

Žiadne z centier neuvádza etnicitu alebo lokálnu príslušnosť ako podmienku pre vstup do centra, pobyt v ňom, 
prípadne pre zapojenie sa do jeho stabilných aktivít. Viaceré z realizovaných projektov však boli určené špecificky 

                                                             
24 Ako centrá, ktoré pracujú so všetkými generáciami užívateliek a užívateľov, sa v našej vzorke prezentovali 2 centrá rovnakého zriaďovateľa. Obe centrá realizovali projekt 
humanitárnej a sociálnej pomoci zameraný na seniorov. Na základe toho projektu jedno z centier vlastne aj vzniklo. 
25 V súvislosti s projektom určeným pôvodne pre ženy, ktorý bol zameraný na rodičovstvo a starostlivosť o dieťa, bola pracovníčka jedného centra prekvapená, že po jeho 
spustení prejavili o projekt záujem aj mladí muži – budúci otcovia. Vzhľadom na ich záujem sa potom aktivity projektu rozšírili tak, aby sa aj oni mohli zapojiť. 
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Rómom a niektoré stanovujú aj ďalšie kvalifikačné kritériá (napr. napísanie eseje), prípadne zapájajú ľudí do aktivít 
na základe ich predchádzajúcej aktívnej účasti na práci centra. 
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3. 

Spolupráca 
 

Z povahy práce centier vyplýva, že škála inštitúcií a organizácií, skupín aj jednotlivcov, s ktorými komunitné centrá 
prichádzajú do styku či nadväzujú priamu spoluprácu, je potenciálne rozsiahla: sú to obecné a mestské úrady 
a miestna samospráva, školy všetkých stupňov, cirkvi a náboženské spoločnosti, domáce aj zahraničné 
mimovládne organizácie, lokálne občianske a záujmové združenia a tiež neformálne skupiny. V závislosti od 
sociálnych služieb, ktoré centrá poskytujú alebo komunitných aktivít, ktoré sa snažia rozvíjať, sú to aj zdravotnícke 
zariadenia, terénni sociálni pracovníci, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, polícia resp. rómski policajní 
špecialisti a v niektorých prípadoch aj poisťovne, súdy, exekútorské úrady a mnohé ďalšie. Miera spolupráce s nimi 
sa, pochopiteľne, rôzni a vyplýva z cieľov, stratégií a obsahovej náplne aktivít ako aj zo špecifických lokálnych 
podmienok a individuálnych vzťahov v konkrétnej lokalite. V každej so sledovaných lokalít boli kľúčovými 
inštitúciami, s ktorými komunitné centrum spolupracuje, obec/mesto a škola. Ako naznačujú skúsenosti 
pracovníčok a pracovníkov skúmaných komunitných centier, nadväzovanie a udržiavanie dobrých vzťahov s týmito 
inštitúciami, ako aj ich ochota a záujem spolupracovať a vytvárať pre prácu komunitných centier podporné 
prostredie a zázemie, determinujú celkové postavenie centier v lokalite. Ich prostredníctvom sa môže práca 
komunitného centra uľahčiť a na druhej strane môžu byť zásadnými prekážkami úspechu: 

„Každodenne sa nám potvrdzuje, že spolupráca sa opláca a že spolupráca robí ďalšiu spoluprácu, že sa to 
nabaľuje.“ (O10) 
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3.1. O   bec/mesto a miestna samospráva

Obec/mesto a miestna samospráva zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zakladaní komunitných centier – buď priamo 
ako zriaďovateľ, alebo ako inštitúcia, ktorá svojím súhlasom „posväcuje“ jeho vstup do danej lokality a pôsobenie 
v nej. 

„My tu nepartizánčime a nerobíme sami, robíme stále s mestom. Bez toho by sme sa nepohli. Spolupracujeme 
zásadne cez samosprávy. Samotná rómska komunita je jedna vec, to môže byť o tom, či chcú, alebo nechcú, s tým 
nemáme problém, ale v prvom rade je to o jednaní so samosprávou a následnej realizácii aktivít.” (O3) 

Veľakrát poskytuje obec/mesto centru priestory a materiálnu podporu (náklady na prevádzku centra a rôzne iné 
formy spolufinancovania jeho činnosti). Ak už bolo spomenuté vyššie, väčšina skúmaných centier sídli 
v priestoroch, ktoré sú majetkom obce/mesta a základný, minimálny, model spolupráce je taký, že obec/mesto 
tieto svoje priestory poskytuje centru za symbolický prenájom, hradí náklady na energie a stará sa o údržbu, zatiaľ 
čo zriaďovateľská organizácia je zodpovedná za obsahovú náplň centra – jeho vybavenie a činnosť: „Hlavné 
princípy sú, že naša organizácia zabezpečuje chod celej budovy, zabezpečuje prevádzku, činnosti a potom je tu 
mesto, to prakticky bezhotovostným prenájmom dalo k dispozícii budovy... S tým, že mesto tuná hradí elektriku, 
vodu, plyn, údržbu budovy a naša organizácia zabezpečuje ostatné – mzdy, prevádzkyschopnosť, vybavenie, 
telefóny, internety a všetky tieto náklady.“ (O3) 

Skúsenosti pracovníčok a pracovníkov skúmaných centier so spoluprácou s miestnym a mestskými úradmi 
a samosprávou sa rôznia a zasahujú celú škálu vzťahov od nadštandardných po negatívne. Tieto vzťahy závisia od 
postojov predstaviteľov obce/mesta, ich vnímania prínosu práce centra pre obec, jeho postavenie v hierarchii 
stanovených priorít, ako aj od ďalších faktorov často individuálneho rázu. V troch prípadoch boli vzťahy 
s mestom/obcou hodnotené ako veľmi dobré (v jednom prípade dokonca až nadštandardné), v jednom prípade 
označila pracovníčka centra ich komunikáciu s „obcou“ za priateľskú a otvorenú, ale čo sa týka praktickej 
spolupráce nie príliš efektívnu. V dvoch prípadoch predstavitelia obcí, v ktorých centrá sídlia, nejavia záujem 
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s centrom spolupracovať. V jednom z nich síce obec poskytuje centru priestory za symbolický prenájom a uhrádza 
prevádzkovú réžiu, priestory majú však nevyhovujúci štandard a ich údržba nie je riadne zabezpečená. V dôsledku 
toho nielen komunitné centrum, ale aj materská škola pôsobiaca v osade (prevádzkovaná v sieti materských škôl 
Ministerstva školstva SR), boli niekoľko mesiacov bez tečúcej vody. Tento postoj vedenia obce súvisí s celkovou 
ľahostajnosťou voči dianiu v osade, ktorá síce administratívne patrí pod danú obec, je od nej však výrazne 
priestorovo segregovaná. V druhom prípade sa obec na prevádzke centra nepodieľa ani základným minimom, 
takže chod centra plne hradí z vlastných zdrojov občianske združenie: „Zo strany obce nemáme podporu. Možno 
aj na podnet komunitného centra sa do obecného zastupiteľstva pred 8 rokmi dostali prví Rómovia a tí to 
nepochopili z tej dobrej stránky, stali sa kvázi politikmi, ktorí si mysleli, že oni všetko môžu... Čiže nepodporujú 
nás, našu prevádzku. Podporia nám nejakú akciu, aktivitku pre deti, sladkosti, darčeky.“ (O5) 

Z týchto príkladov je zrejmé, že postoj vedenia obce/mesta je pre fungovanie centra dôležitým kontextuálnym 
faktorom a spoluvytvára status komunitného centra v lokalite. Vzhľadom na stále pretrvávajúce predsudky 
mnohých nerómov voči Rómom, má aj práca tých, ktorí sa Rómom venujú (hoci aj z majority) pomerne negatívne 
konotácie. Ako naznačujú výsledky nášho výskumu, práve istá morálna podpora je dôležitá pri formovaní 
pozitívneho vnímania práce komunitného centra v celom lokálnom spoločenstve, vo vnímaní jeho potrebnosti 
a užitočnosti: „Pokiaľ obec nemá záujem, tak to nemá zmysel...Kde je záujem, tie výsledky prídu. Prvotný impulz 
zvonka môže pomôcť, ale nemôže riešiť hlavnú motiváciu.“ (O10) 

Podporný postoj vedenia obce/mesta môže tiež výrazne uľahčiť nadväzovanie spolupráce s organizáciami 
a skupinami pôsobiacimi v obci, čo vytvára predpoklady na komunitný rozvoj a s ním súvisiace preklenovanie 
sociálneho dištancu medzi Rómami a majoritou. Ako uvádza pracovníčka komunitného centra, ich dobré prijatie 
obyvateľmi obce je aj zásluhou miestneho starostu: „on stále chodí, vysvetľuje, že sme tu...a chce, aby sa Rómovia 
zapájali do vecí, ktoré sa dejú.“ (O10)  
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3.2. Š  kola

Potreba spolupráce so školami vyplýva zo zamerania práce komunitných centier – všetky centrá v skúmanej vzorke 
majú vo svojej náplni prácu s deťmi a mládežou od predškolského veku po stredoškolských študentov a študentky. 
Skúmané centrá spolupracovali s materskými školami, základnými školami a strednými školami, v jednom prípade 
má centrum dlhodobú spoluprácu s vysokými školami u nás i v zahraničí (Česká republika). Miestna špeciálna škola 
je jedným zo zakladajúcich organizácií jedného z centier. Jedno centrum spolupracovalo intenzívne s centrom 
voľného času, ktoré im poskytovalo v doobedňajších hodinách priestory na prácu s deťmi predškolského veku 
a tiež prostredníctvom svojich pedagogičiek zaškoľovalo pracovníčky centra na ich vlastnú prácu s deťmi v centre, 
v ktorom teraz funguje ich vlastná škôlka prakticky suplujúca nedostatok miest v mestských škôlkach. 

Väčšina skúmaných centier má najužšiu spoluprácu s materskými a základnými školami. S materskými školami 
spolupracujú niektoré centrá na príprave detí na vstup do predškolskej triedy materskej školy a na spoločných 
akciách pre deti (napr. karneval). Spolupráca so základnými školami sa rozvíja vo viacerých smeroch: centrá, ktoré 
ponúkajú poobedňajšie doučovanie detí spolupracujú s miestnymi školami pri identifikácii vzdelávacích potrieb 
jednotlivých detí (v ideálnom prípade sú kontakty iniciované z oboch strán), ale aj pri kontrole ich celkového 
prospechu a dochádzky. 2 z centier si ako podmienku zaradenia detí do aktivít centra (nízkoprahový klub, výlety) 
kladú pravidelnú návštevu školy. Podobne centrá poskytujúce/sprostredkovávajúce stredoškolským študentom 
a študentkám štipendiá sa pravidelne informujú o dochádzke a prospechu svojich štipendistov a štipendistiek. 
Jedno centrum úspešne rozvíja v spolupráci so spádovou školou v susednej obci program kariérneho poradenstva, 
ktoré centrum škole ponúklo ako súčasť jednej z línií svojej práce. Jedno centrum má veľmi úzke personálne 
prepojenie s miestnou školou: jeho činnosť vedú učiteľky a učitelia miestnej školy a centrum prakticky funguje len 
vďaka ich dobrovoľníckej práci. 

Ďalšie príklady mnohorakej spolupráce skúmaných centier so školami: 

 iniciovanie založenia detašovaných tried strednej školy sídliacej v blízkom meste; 
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 komunitné centrum poskytuje svoje priestory strednej umeleckej škole; 
 učiteľky a učitelia miestnej školy vedú v centre záujmové krúžky a voľnočasové aktivity. 

Naši respondenti a respondentky nám v rozhovoroch opakovane potvrdili, že podobne ako v prípade spolupráce 
s obecnými či mestskými orgánmi, je dobrá spolupráca so školu jednou z podmienok úspešnosti ich práce 
a dôležitý je ich synergický efekt: „Tá práca musí isť z viacerých strán: zo strany obce, škôlky, školy, lebo keď to 
človek robí len sám, tak to nemá zmysel.“ (O10) 

Dobrá spolupráca centier so školami je významným faktorom školskej úspešnosti detí a mládeže, ktoré sú 
zapojené do činnosti centier, a môže tiež byť cestou k nadväzovaniu bližších kontaktov s nerómami, smerom 
k lepšej komunikácii a prekonávaniu stereotypov a predsudkov: 

„Riaditeľka centra (voľného času) nám do očí povedala, že mala predsudky. Čakala, že prinesieme deti nejaké 
špinavé a keď videla deti, aké tam my nosíme - krásne, čisté, voňavé, všetko tam voňalo avivážou, tak potom 
zmenila názor. Ale potom dobré vzťahy sme si vytvorili, už sme boli kamarátky...Prizývali nás potom aj na pochod, 
karneval. Materské školy si robili spoločné akcie na Deň zeme. Robili vlak z recyklovaných vecí a rómske deti boli 
rušeň, boli hneď na čele. Krásne to bolo.“ (O6) 
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4.  

Participácia  
 

Analýza dát naznačuje, že v činnosti centier je možné vysledovať viacero prvkov, ktoré by sa dali označiť ako 
participatívne, t. j. také, ktoré podporujú účasť ľudí na vlastnom rozvoji, dávajú priestor na vyjadrenie ich názorov, 
záujmov a potrieb, a teda pristupujú k ľuďom ako k aktívnym subjektom a nepovažujú ich len za pasívnych 
prijímateľov externej pomoci alebo objekty výchovného pôsobenia. Ich miera a formy sa však líšia v závislosti od 
toho, nakoľko považujú jednotlivé centrá (resp. ich zriaďovateľské organizácie) uplatňovanie participatívnych 
metód a princípov vo svojej práci za dôležité a nakoľko sa snažia o skĺbenie svojich predstáv o fungovaní 
a pôsobení centra s predstavami jeho klientov a klientiek (alebo, v prípade detí, ich rodičov) a do akej miery 
vyhľadávajú podnety zo strany klientov a klientiek a snažia sa ich uvádzať do svojej práce.26 

V „minimalistickom” ponímaní to napr. znamená, že centrum dáva prednosť takým aktivitám, ktoré sa v minulosti 
už osvedčili a po ktorých je medzi ľuďmi dopyt a podľa toho sa snaží vytvárať ďalšie projekty. „Klient, keď sem 
príde, tak vieme, čo je jeho predstava a pokiaľ prejaví záujem o nejakú činnosť, tak zasa nechceme skákať sprava 

                                                             
26 V teoretickej rovine na jednej strane tejto škály stojí model, ktorý je uzavretý, paternalistický, pri ktorom je priestor na participáciu obmedzený až takmer nulový, k ľuďom 
sa pristupuje ako k objektom, na ktoré sa pôsobí, bez ohľadu na ich želania a predstavy (model „zhora nadol” - „top-down”, v ktorom sa ľudia prispôsobujú systému). Oproti 
nemu stojí model otvorený, participatívny, pri ktorom ľudia prostredníctvom deliberácie, spoločnej diskusie a zvažovania, pomenovávajú svoje problémy, formulujú svoje 
predstavy a želania a hľadajú spoločné cesty riešenia (model „zdola nahor”, „bottom-up”, kde sa systém prispôsobuje ľuďom). V závislosti od toho, ku ktorému z týchto 
modelov sa činnosť centier viac približuje, dalo by sa hovoriť o miere ich participatívnosti. Participatívnosť (prípadne jej opak) pritom môže byť buď výsledkom 
programového zámeru (t.j. cieleného uplatňovania participatívnych metód v činnosti centra), alebo istého intuitívneho príklonu k participatívnym metódam na základe 
individuálnych preferencií ľudí vo vedení centra alebo na základe ich skúseností z praxe. 
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doľava, ale chceme radšej, aby sa dodržal základný princíp. Nemôžeme preskakovať, z pol roka na pol rok meniť 
činnosť, lebo sú tu aj ekonomické záležitosti.“ (O3) 

V „maximalistickom” ponímaní sa klienti a klientky sami rozhodnú o tom, akým aktivitám sa budú v centre venovať 
a sami si ich aj zrealizujú. „Sami si to vymysleli, zorganizovali a mňa ani nezavolali.” (O6) Medzi týmito pólmi je, 
samozrejme, veľká škála možností, ako centrá klientov do svojho fungovania zapájajú. 

Rámcovo je možné vysledovať participatívne rozmery v práci komunitných centier v troch základných rovinách: 
Participácia na tvorbe obsahovej náplne centra 

Sem môžeme zaradiť všetky participatívne momenty týkajúce sa kreovania toho, čo centrum robí alebo bude 
robiť, akým činnostiam a projektom sa bude venovať. To, akým spôsobom centrum reflektuje predstavy svojich 
klientov a klientiek v obsahovej náplni centra a akým spôsobom ich zapája do prípravy projektov a aktivít, sa rôzni. 
Napr., v niektorých centrách pri plánovaní projektov zohľadňuje ich vedenie predovšetkým tie aktivity, ktoré sa 
v minulosti osvedčili a bol o ne záujem a priestor na nové iniciatívy „zdola“ je obmedzený (t.j. vedenie centier viac 
menej na základe predchádzajúcich skúseností vytvára obsahovú náplň podľa toho, čo sa predpokladá, že bude 
mať odozvu). V iných sú zas otvorenejší práve k iniciatívam prichádzajúcim zo strany tých, ktorí centrum 
navštevujú a ktorým slúži. 27 

Aj spôsoby, akými centrá získavajú podnety od klientov a klientiek, sa rôznia – od ad hoc stretnutí („oni sami prídu 
a povedia, čo by chceli a čo sa im páči“ (O9)), cez získavanie spätnej väzby počas alebo po skončení aktivít, až po 
pravidelné hodnotiace stretnutia. 

Z pohľadu participatívneho prístupu k formovaniu činnosti centra je zaujímavá projektová iniciatíva jedného z 
centier, na základe ktorej sa sformovala hudobná skupina, divadielka, tanečná dievčenská skupina a počítačový 
krúžok (projekt zameraný na identifikáciu a rozvoj talentov s prvkami rovesníckeho vzdelávania). 

Participatívne metódy v aktivitách centra 

Táto rovina participácie súvisí s tým, ako centrum pracuje, aké sú jeho vnútorné pravidlá a na akých princípoch 
fungujú jednotlivé projekty a aktivity. Príkladom takejto participácie je spoločná tvorba pravidiel nízkoprahového 

                                                             
27 V jednom z centier takto napr. uvažujú o tom, že budú organizovať autoškolu na základe požiadaviek zo strany mladých ľudí, ktorí centrum navštevujú. 
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centra deťmi, ktoré centrum navštevujú, alebo zohľadňovanie ich spätnej väzby na dianie v centre počas aktivít, 
resp. trvania projektu (napr. projekt jedného z centier otvorili na ich žiadosť aj mužom, hoci pôvodne bol 
koncipovaný len pre ženy). Sem sa radia aj také metódy práce, ako je rovesnícke vzdelávanie, ktoré uplatňujú 
niektoré centrá vo svojich viacerých projektových iniciatívach (v našej vzorke napr. drogová a sexuálna výchova, 
rómska kultúra a história, osobnostný rozvoj).  

Špecifickou skupinou sú už vyššie spomínané projekty, ktoré sa orientujú na podporu participácie klientov 
a klientiek centier v lokálnej komunite, prípadne širšom spoločenstve, a ktoré sú zamerané na výchovu lídrov 
a občiansky aktivizmu mladých ľudí. V dvoch centrách vzišlo z takto koncipovaného projektu niekoľko iniciatív 
mladých ľudí orientovaných na rozvoj obce, prípadne jej blízkeho okolia. 

Participácia na vedení centra, zabezpečovaní jeho prevádzky a aktivít 

V súvislosti s touto formou participácie je zaujímavé uviesť explicitne aj jej etnický rozmer, nakoľko sa podľa dát na 
priamej práci centier, ich riadení a zabezpečovaní ich každodenného chodu Rómovia podieľajú v menšej miere než 
nerómovia. Rolu tu zohráva história vzniku centra, teda to, či pri jeho vzniku stála rómska organizácia , resp., 
organizácia, na činnosti ktorej sa Rómovia podieľajú, ale aj lokálne podmienky, v ktorých centrum pôsobí. Z našej 
vzorky 12-tich centier sú Rómovia z lokálnej komunity ich vedúcimi v dvoch prípadoch,28 pričom o jednom z týchto 
centier by sa dalo povedať, že je v podstate vo “vlastníctve” tých, ktorých potrebám slúži. Toto centrum vniklo na 
princípe „zdola nahor,“ t.j. nie vstupom externej organizácie alebo prostredníctvom samosprávy, ale vzišlo z 
potreby stretávania sa ľudí, ktorí pod vedením agilnej líderky postupne hľadali cesty, ako centrum založiť 
a organizovať jeho prácu. 

Vo väčšej miere sa však ľudia z rómskych komunít, ktorým centrá slúžia, zapájajú do práce centier pri vedení ich 
aktivít. V našej vzorke centier takto ľudia z miestnych rómskych komunít pracovali v centrách buď ako 
zamestnanci, alebo dobrovoľníci, napr. ako vedúci a vedúce záujmových krúžkov, asistentky alebo asistenti 
vedúcej centra, prípadne ako pomoc s deťmi, dozor na výletoch a pod. Veľká väčšina centier pre takéto zapojenie 
sa Rómov vytvára svojou činnosťou zámerne podmienky a snaží sa o využívanie lokálnych kapacít. 

                                                             
28 Jedno z týchto centier založila rómska MVO a druhé z nich vzišlo zo siete organizácií s rómsko-nerómskou členskou základňou. 
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Z rozhovorov vyplynulo, že postupom času si takto niektoré centrá začínajú budovať akúsi vlastnú „členskú 
základňu” spolupracovníčok a spolupracovníkov buď z radov rodičov detí, ktoré do centra chodia, alebo aj z radov 
tých, ktorí do centra v mladšom veku chodievali. 

„Stále sme si vytipovali desať, pätnásť aj sedemdesiat ľudí, ktorí s nami robili. A už sme im mohli dať aj robiť 
aktivity. Ale jak to padlo, nemôžeme zamestnávať cez komunitné centrum, zamestnáva ich obec. Ale keďže oni 
boli naučení u nás robiť, oni stále povedali, že „do centra“ robia, stále tu chodili. Tak stále máme tých desať 
chlapov, možno už siedmy rok, jedni a tí istí, ktorí ráno prídu, porobia okolo školy, okolo komnitného centra tak 
ďalej. S nimi sme dokonca robili aj rekonštrukciu centra, mali sme tesára a oni robili rekonštrukciu.“ (O5) 

Tieto dáta naznačujú, že ak má centrum snahu zapojiť do svojej činnosti klientov a klientky nielen ako 
„konzumentov” svojich aktivít, ale ako participantov na práci centra v širšom zmysle, môže centrum v lokálnych 
podmienkach pôsobiť ako inštitúcia rozvíjajúca étos dobrovoľníctva a svojpomoci u tých, ktorí majú o takéto 
aktivizovanie sa záujem. 

„...už taká určitá skupina ľudí sa vyprofilovala, čo chodila do každého kurzu. To sú naši dobrovoľníci z radov 
Rómov, čokoľvek robíme, môžeme sa na nich spoľahnúť.“ (O5) 

Je však zrejmé, že tieto procesy sú postupné a dlhodobé a že výrazným faktorom v procese vzniku spontánnej 
participácie, vyrastajúcej z prirodzeného záujmu ľudí, je dĺžka pôsobenia centra a kontinuita jeho aktivít, aj keď 
svoju rolu môžu zohrávať aj ďalšie faktory vyplývajúce z lokálneho kontextu, v ktorom centrum pôsobí, a na ktoré 
môže mať práca centra len obmedzený dosah.29 

Vo všeobecnosti sa však dá konštatovať, že všetky spomínané participatívne momenty prispievajú k zvyšovaniu 
záujmu o zapájanie sa do práce centier. Vplývajú na vytváranie pocitu spolupatričnosti s centrom, čo môže 
postupne viesť k tomu, že komunita, ktorej centrum primárne slúži (resp. ktorá sa okolo centra sformovala) 
preberie zodpovednosť za jeho chod a udržateľnosť jeho aktivít. 

                                                             
29 Dáta naznačujú, že v niektorých lokalitách prevláda, aj napriek niekoľkoročnému pôsobeniu centra, akýsi pasívny postoj voči jeho práci, t.j. že ľudia čakajú na to, s akou 
iniciatívou centrum vyjde a nevystupujú sami voči centru proaktívne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malo by to byť nejaké 
centrum na 

poskytovanie 
komplexných služieb 

na základe komunity, 
pre komunitu a za 

účasti komunity. 

 



 

 

 

  41 

Na dôležitosť budovania takého rozmeru činnosti centier, kde ľudia nie sú len pasívnymi objektmi, na ktoré sa 
„pôsobí”, poukazujú aj negatívne skúsenosti viacerých centier s rozdávaním pomoci, tak materiálnej (napr. 
rozdávanie šatstva) alebo aj nemateriálnej. 

Tieto skúsenosti potvrdzujú už viackrát a v rôznych kontextoch overený poznatok, že poskytovanie externej 
pomoci - najmä ak je táto pomoc dlhodobá - môže u ľudí vytvárať nerealistické očakávania a pôsobiť 
demotivujúco, takže vlastne ide proti duchu princípov posilňovania a splnomocňovania ľudí, ktoré si centrá kladú 
za cieľ svoje práce.  

Navyše, pri rozdávaní materiálnej pomoci vzniká medzi ľuďmi rivalita, ktorá vedie ku konfliktom (skúsenosti pri 
rozdávaní šatstva). Aj preto sa v niektorých centrách zaviedol princíp „zásluhovosti”, bodového hodnotenia detí za 
aktivitu, podľa ktorého sa potom napr. vyberá, ktoré deti pôjdu na výlet. V jednom centre takto na základe zásluh 
o fungovanie centra rozdeľujú vedúce centra aj materiálnu pomoc (napr. šatstvo alebo potraviny z potravinovej 
banky). 

„Jeden systém bol veľmi zlý a ten už pomaly odbúravam: všetko dať a nič nechcieť. To bola najväčšia hlúposť, že 
som robila všetko sama. Musela som ich naučiť, že ja som tu pre nich, ale aj oni pre mňa.” (O6) 

 

4.1 L  imity participácie

Z výskumných dát tiež vyplynulo, že práca centier v rovnakej miere nezasahuje celú rómsku komunitu v danej 
lokalite a že takáto široká participácia sa nedá ani očakávať. Do práce centier sa zapája len istý okruh ľudí. Z nich 
istá časť prichádza opakovane a tvorí akési jadro klientov a klientiek centra. „Väčšinou chodia tí istí, lebo sú na to 
zvyknutí, ale pritiahnu aj nových.” 



 

 

 

  42 

Rolu tu teda primárne zohráva individuálna motivácia, záujem zapojiť sa do práce centra.30 Tieto limity participácie 
si pochopiteľne uvedomujú aj pracovníci centier, ako to lapidárne vyjadril jeden z nich: „Každého nepozdvihnete. 
Ale kto chce, tomu sa dá pomôcť.” (O7) V podobnom duchu sa vyjadrila aj vedúca centra v inej lokalite: „Ja som si 
určite zo začiatku myslela, že spasím celú osadu, ale vidím, že to nejde. Stačí, keď urobím dobre dvom, trom. 
Možno už starnem, lebo mi úplne stačí, keď vidím, že sú deti šťastné, spokojné, cítia sa tu fajn. A keď nám napíšu 
z tých učňovských škôl, donesú nám výučné listy, prídu, že nám chcú pomáhať. Čiže my si ich takýmto spôsobom 
vychovávame, že im ukážeme, ako sa to robí.“ (O5) 

Okrem rozdielneho záujmu o prácu centier faktorom limitujúcim participáciu je aj poloha centra, jeho umiestnenie 
v lokalite centra (napr. v obci sú tri od seba vzdialené lokality, kde bývajú Rómovia, ale centrum sa nachádza len v 
jednej z nich). 

Skúsenosti v mnohých centrách poukazujú aj na to, že snahy o zapojenie dospelých ľudí/rodičov detí do 
konzultácií a plánovania činnosti centra, prípadne priamo do jeho aktivít, nie sú vždy úspešné. Obdobne sa so 
slabou odozvou stretli pokusy o takéto zapojenie širšej komunity, a to aj tam, kde sa dospelí inak vo vysokom 
počte zúčastňovali na aktivitách centra, ktoré boli určené priamo pre nich (napr. škola rodinných financií). Skôr sa 
osvedčilo iniciovanie diskusie v menších skupinkách a popri iných činnostiach. 

„Asi dva alebo trikrát sme mali takéto stretnutie, ale lepšie sa nám osvedčilo, keď s nimi rozprávame po menších 
skupinkách, ako keď ich pozveme veľa. Veľké stretnutia s päťdesiatimi, šesťdesiatimi ľuďmi sa nám neosvedčili. 
V malých, v rámci iných aktivít...“ (O12). 

  

                                                             
30 Ako čiastočne naznačujú niektoré dáta, na individuálne motivácie môžu mať dopad aj socio-kultúrne vplyvy súvisiace s vnútorným členením rómskych spoločenstiev 
(napr. centrum navštevujú len ľudia z istej skupiny). Táto otázka by si však vyžadovala hlbšie štúdium a náš výskum sa ňou špecificky nezaoberal. 
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5.  

Dopady práce komunitných centier  

a zmeny, ku ktorým prispievajú 
  

Zmeny, ktoré naše respondentky a respondenti31 v rozhovoroch tematizovali najčastejšie, sa týkali otázok školskej 
úspešnosti a vzdelania vo všeobecnosti, a každodenného správania.32 

V oblasti vzdelania sa ako pozitívne zmeny uvádzali: 

 zvýšenie počtu detí, ktoré po absolvovaní predškolskej prípravy v centrách boli zaradené nie do 
špeciálnej školy, ale do bežnej základnej školy: 

„Od nás deti začínajú v normálnej škole. Keď to porovnám s deťmi z inej časti obce, ktoré chodili do nultého 
ročníka, od nás išli rovno do prvého, nultý neabsolvovali a boli na tom lepšie, než tí, čo ho absolvovali.“ (O9) 

                                                             
31 Táto časť je zhrnutím výpovedí pracovníčok a pracovníkov centier, užívateliek a užívateľov centier a predstaviteľov a predstaviteliek obce/mesta – starostov/primátorov 
a terénnych sociálnych pracovníkov). 
32 Z viacerých rozhovorov vyplynulo, že zmeny, ktoré nastávajú v životoch ľudí môžu byť výsledkom synergického efektu pôsobenia viacerých faktorov, okrem iného 
komunitnej práce (zapájaním do komunitných aktivít, do dobrovoľníckej činnosti ap.) a pastoračnej činnosti. V jednom rozhovore respondentka uviedla, že pôsobenie 
pastora letničnej cirkvi má pozitívny dopad na zníženie úžery v osade. (viac o tejto problematike pozri PODOLINSKÁ. T. – HRUSTIČ, T. Boh Medzi bariérami. Sociálna inklúzia 
Rómov náboženskou cestou) 
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 zvýšenie záujmu o pokračovanie v štúdiu na strednej škole po ukončení základnej školy33 a s ním tiež 
súvisiaca možnosť dostať sa viac do kontaktu so širšou resp. majoritnou spoločnosťou: 

„Je rozdiel v tom, či sa deti rozhodnú študovať alebo neštudovať. V tom je veľká zmena a vieme ich v tom 
podporiť. Už sa nebavíme o tom, že či stredná škola, ale aká stredná škola a ako dlho. Vzdelanie je už témou, 
o ktorej sa bavíme. To je, myslím, veľký posun.“ (O10) 

„Zmena sa určite dá vidieť na stredoškolákoch, tam tá zmena je, už aj v tom, že chodia do školy s ‘bielymi’…” (O11) 

 zvýšenie počtu absolventov a absolventiek stredných škôl: 

„(z radov detí, ktoré navštevovali centrum) Máme tu už aj maturantov a z nich jedna je na vysokej škole. Tých 
s výučným listom už ani nepočítam.“ (O7) 

V každodennom správaní boli najčastejšie menované:  

 hygienické návyky detí: 

„Naše už vedia, že keď prídu do centra, musia mať čisté ruky, tak už ukazujú ruky, že aké ich majú čisté. Už sú 
naučené. Nové to nevedeli, prišli so špinavými...“ (O9) 

 komunikačné a sociálne zručnosti detí aj dospelých - zlepšenie správania, zdvorilejší prejav, ochota 
počúvať a nechať si poradiť, zlepšenie schopnosti pomenovať svoje predstavy a potreby (zvýšenie 
sebavedomia), zlepšenie finančného hospodárenia, lepšia schopnosť komunikovať s úradmi a chápanie 
úradných postupov a mnohé ďalšie: 

„U detí v nízkoprahu vidím posun v tom, že sa ináč správajú, že vedia dodržiavať pravidlá, že sa regulujú sami ako 
skupina. Aj že vedia hovoriť o sebe. Že sú na tom komunikačne lepšie, že sa vieme baviť o ich potrebách, také 
zvýšenie komunikačnej aj sociálnej úrovne. Ja vidím, že to má zmysel, ináč by som to nerobila.“ (O10) 

                                                             
33 V tejto súvislosti sa vyzdvihoval význam stredoškolských štipendií pre rómsku mládež. 
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„V tých sociálnych vzťahoch sú ďalej. To, že sa im venujeme sa kdesi vráti. Žiaľbohu, nie na tom, že by boli inžinieri, 
lekári, to si neviem predstaviť. Keď prídu k nám, už sú inak oblečení, inak sa správajú. Aj keď ich stretnem 
v Prešove, vedia sa ozvať, debatujú , komunikujú.“ (O5) 

 osobnostný rast resp. zvýšenie celkovej motivácie: 

„Myslím si, že práca s mládežou sa nám dosť podarila, dosť mladých ľudí sa podarilo zmotivovať. Začali pracovať 
na sebe, pomáhať druhým...To sa nám, myslím, podarilo.“ (O5) 

Pozitívne zmeny, súvisiace s pôsobením centier potvrdili v rozhovoroch aj ich užívatelia a užívateľky alebo rodičia 
detí, ktoré sa zapájajú do činnosti centra: 

„Veľa si z toho tie deti zoberú, zmenili sa, sú iné, aj chlapi sa zmenili.“ (O9) 

Tieto zmeny sú zároveň aj meradlom úspechu pre pracovníčky a pracovníkov centier, indikátorom, že ich práca má 
zmysel, aj keď sa zmeny dejú postupne a sú viac v rovine individuálnej než všeobecnej: 

„Ja za úspech považujem, aj keď deti majú hygienické návyky.“ (O4) 

„Keď len na tom jednom, dvoch vidíte zmenu, aj to je dačo, že do života im to dačo dá.“ (O9) 

„Keď mi povie riaditeľka zo školy, že vidí zmeny, tak to je super, alebo keď starosta povie, že vidí zmenu, alebo keď 
vám to povie Róm v osade – to ma nakopne na ďalšie dva roky.“ (O10) 

Pôsobenie komunitných centier má aj ďalšie pozitívne dopady. Medzi najčastejšie menovanými bolo to, že v medzi 
Rómami v lokalite sa okrem tabaku a alkoholu nevyskytuje užívanie inhalantov alebo iných návykových látok.34: 

„Nemáme tu fetovanie...Keby aspoň toto sa podarilo udržať, že by sa tu nedostali drogy a fetovanie, čo medzi 
‘bielymi’ v obci je. Nie vo veľkom, ale je.“ (O9) 

Nezanedbateľný je dopad práce centra na motiváciu ľudí cestou individuálnych príkladov, keď ľudia vidia pozitívne 
výsledky realizovaných projektov a aktivít (napr. výsledok projektov finančného vzdelávania alebo sporiaceho 

                                                             
34 V jednom prípade pracovník centra vyzdvihoval skutočnosť, že aj keď sa v lokalite užívanie inhalantov vyskytuje, mládež, ktorá by bola pod ich vplyvom, do centra 
nechodí. 
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programu). Ako vyplynulo z viacerých rozhovorov, už len sám fakt prítomnosti centra v lokalite a možnosti zapojiť 
sa do jeho činnosti je pozitívom v prostredí, kde by ináč nebola žiadna iná možnosť stretávania sa a trávenia 
voľného času: 

„Aj keď deti nechodia do toho krúžku, ale už len pozerajú na tých, čo v ňom robia, už ich to ťahá z tej ulice, že 
nezačnú napríklad s tým fetovaním...“ (O9) 

V dvoch centrách pracovníčky zaznamenali pozitívny vplyv programov centra v oblasti zdravia a sexuálnej výchovy 
na zvýšenie veku prvorodičiek zhruba o 2 roky. 

Vedúci jedného centra upozornil aj na takú skutočnosť, že pre deti z chudobných rodín, ktoré doma nemajú 
elektrinu, je veľkým prínosom, už aj to, že si v zimnom období môžu v centre po príchode zo školy urobiť domáce 
úlohy. 

Centrá tiež vytvárajú pracovné príležitosti pre lokálnych ľudí a z viacerých rozhovorov vyplynulo, že tam, kde je 
možnosť dobrovoľníckeho zapojenia sa do práce centra, napr. pri vedení záujmových krúžkov alebo aj len formou 
nárazovej výpomoci, ľudia ju využívajú: „Prídu a povedia mi, nudím sa doma, dajte mi niečo robiť...“ (O6)  

Z rozhovorov vyplynulo aj to, že centrá svojím pôsobením vytvárajú dopyt po aktivitách, t.j. ľudia sami od seba 
začínajú požadovať napr. záujmové krúžky alebo doučovanie pre deti, zaujímajú sa o dianie v centre, o nové 
projekty, prípadne sami prídu s iniciatívou, aké aktivity by chceli v centre mať.  

 

5.1 L  okálne presahy pôsobenia komunitných centier

V lokalitách svojho pôsobenia sa komunitné centrá stávajú súčasťou širšej dynamiky riešenia lokálnych problémov 
a v niektorých prípadoch má ich práca presah aj do lokálnej politiky. Zástupkyne a zástupcovia komunitných 
centier majú kredit lokálnych expertiek a expertov a sú preto akýmsi styčným bodom s obcou a miestnou 
samosprávou, mediátorom či facilitátorom komunikácie po neformálnej (kontakt s miestnymi neformálnymi 
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vedúcimi osobnosťami, „vajdom“ a pod.) i formálnej stránke (napr. stretnutia s obecnou komisiou pre riešenie 
verejného poriadku, s bytovou komisiou, zástupcovia komunitného centra participujú na práci komisie sociálnych 
vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri mestskom zastupiteľstve a pod.). 

V jednom prípade (možno aj v dôsledku práce komunitného centra) si osada zvolila 6 zástupcov Rómov, ktorí sa 
zúčastňujú na rokovaniach s mestom: „A všade sú tolerovaní a pozývaní aj Rómovia. Je to 6 Rómov, ktorých si 
sama komunita vybrala a títo chodia do komisií, prizývame ich...“ (O3) 

V niektorých zo skúmaných lokalít pracujú Rómovia aj v obecných zastupiteľstvách, no nie vždy je ich postoj voči 
centru kladný a podporný.35 

  

                                                             
35 Rozhovor s vedúcou centra naznačuje, že príčinou takéhoto postoja môže byť fakt, že poslanci obecného zastupiteľstva ako keby nepovažovali centrum „za svoje“: „A že 
by niekto prišiel aspoň z poslancov, že ďakujeme... už to berú ako samozrejmosť, že vy to musíte urobiť. Toto ma na nich niekedy mrzí, niekedy nie sú ani vďační za to, čo 
dostávajú.“  
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6.  

Komunitné centrá  

a komunitná práca 
 

6.1. Ch  ápanie pojmu „komunita“

Analýza dokumentov a rozhovorov indikuje, že rozvoj rómskej komunity, ktorý si komunitné centrá stanovujú vo 
svojom poslaní a cieľoch, sa dotýka dvoch odlišných významov pojmu „komunita.“ Na jednej strane sú to Rómovia 
vo všeobecnosti ako etnická skupina a jej rozvoj prostredníctvom posilnenia jednotlivcov patriacich do tejto 
etnickej skupiny, na strane druhej je to rozvoj „rómskej komunity“ v zmysle konkrétnej teritoriálne vymedzenej 
jednotky , v ktorej, alebo pre ktorú, bolo komunitné centrum založené . Rámcovo možno konštatovať, že prvé 
chápanie posilnenia rómskej komunity vidí sociálnu zmenu v rozvoji spoločensko-integračného potenciálu 
jednotlivcov, zatiaľ čo druhé chápanie sa koncepčne dotýka komunitárneho pohľadu na rozvoj v zmysle podpory 
komunitného života v lokalite a posilňovania zodpovednosti za rozvoj komunity definovanej nielen etnicky, ale aj 
teritoriálne. 
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Aj keď sa, ako už bolo spomenuté, nie všetky centrá sa explicitne (napr. svojím názvom) profilovali ako rómske, 
z praxe je zrejmé, že všeobecne sa pod pojmom komunitné centrum rozumie inštitucionalizovaný priestor slúžiaci 
Rómom, ich záujmom a potrebám a vznikajúci za týmto účelom. Z tohto dôvodu je prevažná väčšina centier 
umiestnená buď priamo v rómskych osídleniach alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Takéto umiestnenie centier 
má svoje opodstatnenie z hľadiska základného princípu, že „centrum má byť umiestnené v tej komunite, ktorej 
slúži“ a má byť tejto komunite ľahko dostupné, aby mohlo reagovať na jej potreby. Najmä tam, kde je výrazná 
priestorová segregácia Rómov od nerómov, (čo je v niektorých prípadoch aj vzdialenosť niekoľkých kilometrov) je 
zrejmé, že iné umiestnenie centra by malo dopad na jeho návštevnosť a využitie. Na druhej strane však toto 
z praktického hľadiska logické umiestnenie centra nielen kopíruje priestorové odčlenenie Rómov od nerómov, ale 
utvrdzuje aj celkové vnímanie centier ako priestoru, ktorý je určený Rómom, čo môže predstavovať istú bariéru pri 
prekonávaní etnickej nálepky centra: v prípade, ak by sa centrum pokúsilo o redefinovanie svojej pôsobnosti 
smerom k nerómom či širšie neetnicky chápanej lokálnej komunite, môže jeho priestorové umiestnenie v osade, 
alebo na jej rozhraní priestoru, ktorý je ponímaný ako rómsky, sťažovať jeho „symbolickú“ dostupnosť pre 
nerómsku klientelu. 

 

6.2 Ch  ápanie pojmu „komunitná práca“

V princípe všetky centrá v našej vzorke si vo svojich cieľoch stanovovali posilnene rómskej komunity v jej prvom 
významovom ponímaní, (t.j. posilňovanie individuálnych klientov a klientiek, ktorí sú príslušníkmi rómskeho etnika 
a tým aj posilnenie etnika ako celku prostredníctvom prekonávania individuálnych socio-ekonomických či 
vzdelanostných hendikepov). Nie všetky sa vo svojej práci cielene a programovo zameriavajú aj na komunitnú 
prácu, ktorá ma za cieľ posilnenie lokálne definovanej komunity ako celku, riešenie problémov a negatívnych javov 
v komunite, resp. kreovanie sociálnych väzieb v komunite, ktoré budú napomáhať preberaniu zodpovednosti 
príslušníkov a príslušníčok danej komunity za tieto procesy. Dokumenty niektorých centier, resp. ich 
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zakladateľských organizácií, síce obsahujú aj odkazy na komunitnú prácu, tieto sú však formulované pomerne 
rámcovo a všeobecne, bez detailnejšej špecifikácie a rozpracovania, čo presne sa pod týmto pojmom rozumie, 
prípadne bez konkretizácie obsahovej náplne či metód komunitnej práce.36 

Ani to, čo sa v praxi rozumie pod pomenovaním „komunitná práca,“ nie je jednoznačné. Pomerne častým je 
vnímanie komunitnej práce ako terénnej sociálnej práce v prostredí rómskej komunity: komunitná práca sa chápe 
ako sociálna služba poskytovaná v istej konkrétne vymedzenej komunite,37 ktorá je odpoveďou na jej špecifické 
potreby (resp. na to, čo sa pod nimi rozumie z hľadiska širších spoločensko-ekonomických rozvojových cieľov) 
a zameriava sa na vyrovnávanie sociálnych, jazykových a vzdelanostných hendikepov príslušníkov a príslušníčok 
danej komunity. Takéto koncepčné vnímanie súvisí do veľkej miery s tým, že pojmy terénna sociálna práca 
a komunitná práca sa zamieňajú, alebo sa pod nimi rozumejú veľmi príbuzné aktivity. Toto chápanie umocňuj aj 
skutočnosť, že v niektorých centrách je veľmi úzke personálne aj priestorové prepojenie s TSP, z istej časti fungujú 
aj ako kancelárie TSP. V rámci chápania komunitnej práce predovšetkým ako sociálnej práce v prostredí rómskej 
komunity ako sídelnej jednotky sa potom na komunitné centrum nahliada primárne ako na istý „uzol“ viac alebo 
menej komplexných a vzájomne prepojených sociálnych a výchovno-vzdelávacích služieb. Jeho komunitná činnosť 
je chápaná buď ako sekundárna, alebo jej explicitná reflexia nemusí byť vôbec prítomná. 

 

6.3 F  ormy komunitnej práce

Ako ukázali naše dáta, komunitné centrá sa však venujú aj rôznym formám komunitnej práce v zmysle uľahčenia 
alebo priamej organizácie komunitného života, pričom v dvoch prípadoch centier v našej vzorke sa dá povedať, že 
sa tak deje cielene, programovo a systematicky. Jedno z týchto centier sa snaží všetku svoju činnosť otvoriť 

                                                             
36 Napr. „Cieľom komunitných centier v tomto procese je vytvoriť a udržať vhodné podmienky na komunitnú prácu priamo v prostredí komunity.” 
37 Napr. „Komunitná práca je sociálna práca zameraná na komunitu.“ 
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smerom k lokálnej komunite a plne sa zapojiť do aktivít, ktoré spoločne organizujú iné lokálne združenia alebo 
neformálne skupiny na úrovni lokálnych komunít a prizývať zase tieto k svojej činnosti. Zároveň sa usiluje 
o sieťovanie nielen na úrovni lokálnej občianskej spoločnosti ale aj v rámci mikroregiónu.38 

Druhé centrum vyvíja intenzívne úsilie dovnútra miestnej rómskej komunity a smeruje k princípom 
participatívneho komunitného riešenia spoločných problémov, k podpore svojpomocných kapacít komunity. 
Centrum, ktoré vedú ľudia z miestnej rómskej komunity, je priestorovo aj personálne prepojené s materským 
centom, ktoré sa zameriava nielen na aj na riešenie problémov žien a detí a slúži tiež ako bod prvého kontaktu pre 
krízové situácie alebo pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť s problémami, s ktorými si nevedia poradiť, alebo nevedia, 
na koho sa majú obrátiť. Ľudia pracujúci pre centrum tiež fungujú ako akási „spojku“ pri kontakte s úradmi, najmä 
ak sa nazhromaždí viacero agendy rovnakého druhu. Na jeseň minulého roku z iniciatívy ľudí z centra vznikol 
systém domovníckeho dozoru na udržiavanie poriadku v bytovkách (centrum slúži najmä obyvateľom 
a obyvateľkám okrajového mestského sídliska). V súčasnosti majú v pláne zriadiť aj krízovú izbu na krátkodobé 
ubytovanie tých, ktorí sa ocitli v núdzi alebo pre obete násilia. 

Porovnanie týchto dvoch centier rámcovo poukazuje na rôzne formy komunitnej práce, pri ktorých centrá 
vystupujú ako inštitúcie napomáhajúce formovaniu a organizovaniu komunitného života buď smerom von 
z rómskej komunity alebo dovnútra tejto komunity. V prvom prípade ide o aktivity zamerané na interetnický 
dialóg a fomovanie spolužitia Rómov a nerómami na úrovni lokálnej komunity, v druhom prípade sú to zase 
aktivity smerujúce k podnieteniu samoorganizovania a schopnosti ľudí identifikovať svoje problémy a aktívne 
hľadať cesty ich riešenia. 

Ako už bolo spomenuté v časti Participácia, okolo niektorých centier sa postupom času sformovala skupina 
spolupracovníčok a spolupracovníkov, ktorá by sa dala označiť termínom „komunita praxe“ – okruh ľudí 
podieľajúcich sa na činnosti centra mimo jeho pracovníkov a pracovníčok. Okolo centra sa tak utvárajú isté normy 
a modely participácie napr. svojpomoc, dobrovoľníctvo, iniciovanie nových aktivít a pod. a zároveň sa tým vytvára 

                                                             
38 Toto koncepčné zameranie komunitnej práce si stanovuje zriaďovateľská organizácia centra vo svojich materiáloch nasledovne: Cieľom komunitných aktivít je „zvýšenie 
participácie všetkých občanov na verejnom živote obcí, prepájanie rôznych sociálnych, etnických, vekových, vzdelanostných a iných skupín v obci a podpora svojpomocných 
kapacít komunity. Komunitné centrá realizujú rôzne komunitné stretnutia, besedy a poradenstvo na vybrané témy (napr. zdravie, zvyšovanie právneho vedomia), pravidelné 
záujmové činnosti i mimoriadne podujatia (futbalové turnaje, folklórne slávnosti). Komunitné aktivity sa realizujú zapájaním všetkých skupín obyvateľov do aktivít 
komunitného centra, podľa aktuálnych potrieb a záujmu.“ 
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percepčný rámec „vlastníctva“ centra, keď ľudia začínajú považovať centrum za svoj vlastný priestor, za niečo, 
s čím sa stotožňujú. Toto naznačuje, že aj pri absencii programovej a systematicky reflektovanej komunitnej práce, 
plnia centrá svojimi aktivitami istú komunitno-organizačnú funkciu implicitne, cez aktivizovanie participácie 
v rámci nastavenia svojich jednotlivých aktivít a projektov. 

Na druhej strane však dáta ukazujú, že takáto „komunita praxe“ sa zatiaľ najvýraznejšie sformovala práve tam, kde 
sú aktivity zamerané na jej kreovanie pevnou a pravidelnou súčasťou práce centra – čo je prípad vyššie 
spomínaného centra, ktoré vo svojej práci smeruje, okrem iných činností, aj k hľadaniu participatívneho 
komunitného riešenia spoločných problémov. Svoju rolu tu pravdepodobne zohráva aj skutočnosť, že centrum 
vzniklo aktivizmom „zdola“, mobilizáciou ľudí a zdrojov z vnútra danej komunity a jeho poslanie a práca sa 
rozvíjala postupne ako odpoveď na jej aktuálne sa vynárajúce záujmy, potreby a požiadavky a nie primárne 
vstupom externého zriaďovateľa s paternalisticky prednastaveným rozvojovým zámerom. 

Ďalším rozmerom práce centier vplývajúcim na podporu a rozvoj komunitného života je úzka spolupráca 
niektorých centier s miestnymi neformálnymi lídrami z radov rómskej komunity39 alebo snaha o ich priame 
formovanie (a celkovo formovanie lokálneho aktivizmu prostredníctvom činnosti a projektov centier). Toto má 
dopad na vytváranie a organizáciu komunitného života v lokalitách, kde centrá pôsobia, už napr. tým že takáto 
spolupráca môže vplývať na upevnenie pozície neformálnych vedúcich osobností smerom do vnútra komunity ako 
aj voči nerómskej časti lokálnej populácie. 

Ako teda preukázali naše dáta, centrá majú potenciál vytvárať priestor a podmienky na komunitnú prácu. Nie vždy 
sa však systematicky realizuje a programovo reflektuje – v mnohých prípadoch sa tak deje skôr intuitívne 
a participácia sa stáva prirodzenou súčasťou fungovania centra. Niektoré centrá si síce potrebu rozšíriť svoju 
činnosť aj o prvky komunitnej práce uvedomujú, no z časových a kapacitných dôvodov sa momentálne 
prioritne venujú poskytovaniu sociálnych a vzdelávacích služieb. 

  

                                                             
39 Ilustratívnym príkladom je blízka spolupráca vedúcej jedného z centier s miestnym „vajdom“, t.j. človekom, ktorého názor je v komunite rešpektovaný, na koho sa ľudia 
obracajú so svojimi problémami a ktorý je schopný v prípade potreby zorganizovať ľudí z komunity napr. na spoločnú prácu pre komunitu (napr. na jar organizuje 
upratovanie, brigády alebo starostlivosť o pitnú vodu, keď počas extrémnych mrazov v zime 2012 zamrzla, zorganizoval ľudí na výkopové práce a pod.). 
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7. 

Prekážky a bariéry v práci  

komunitných centier 
 

Závislosť na projektovom financovaní 

Ak už bolo spomenuté v časti o financovaní centier, viacero respondentiek a respondentov vníma ako jeden 
z hlavných problémov činnosti centier závislosť na projektovom financovaní. „Najväčší problém je finančné 
zabezpečenie – to, že dva tri mesiace sme v kľude a po zvyšok roku alebo aj celý rok musíme naháňať financie, to 
je nešťastie.“ 

Dostupnosť grantových schém a úspešnosť fundraisingu ovplyvňuje činnosť centier zásadným spôsobom a vplýva 
na obsah aktivít, ich rozsah a celkovú kontinuitu činnosti. Žiadne z centier v našej vzorke síce nemuselo svoju 
činnosť úplne prerušiť, niektoré však museli buď dočasne alebo trvalo obmedziť svoju činnosť. 

„Zo začiatku bolo tých projektov strašne veľa. Kurzy varenia, šitia, to bolo hádam v každom regióne. A my sme 
robili také kurzy – učili sme ich čítať, mali sme knižnicu, robili sme rôzne zdravotné aktivity...“ (O5) 

Problém udržateľnosti centier je vypuklý najmä tam, kde na ich prevádzku neprispieva samospráva obce. No aj tie 
centrá, na prevádzke ktorých sa samosprávy podieľa, pociťujú projektové financovania ako problém. Má teda 
kľúčový dopad na to, akým spôsobom a do akej miery sú centrá schopné napĺňať svoje poslanie a ciele: prispieť k 
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pozitívnej spoločenskej zmene, ktorá je predovšetkým výsledkom dlhodobého a kontinuálneho pôsobenia, nie 
jednorazových alebo krátkodobých intervencií. Preto každé, aj dočasné obmedzenie činnosti centier, môže 
znamenať významný krok späť v práci centier, predovšetkým vzhľadom na sociálne prostredie, v ktorom klienti 
a klientku centier žijú a do ktorého sa vracajú. 

„...Každý sa vráti späť do tej komunity a je v tej komunite. A tá komunita v rámci tých sociálnych dávok, v rámci 
hospodárenia, oni nerozmýšľajú úplne o detailoch, o čo sa treba postarať, ako to rozdeliť. V niečom je to ako 
u malého decka. Príde sem, čistá budova, teplo, môže sa umyť, dostane jesť, učiteľky sa k nemu adekvátne 
správajú, ono sa adekvátne správa. Príde domov, do osady a je v inom prostredí. A teraz nič z toho. Buď si vyberie, 
že ide k nám na voľno časové aktivity, alebo ide do terénu do ulíc, začne čistiť kontajnery, postávať pred 
obchodom...” (O3) 

Dve centrá, ktoré majú skúsenosť s núdzovým režimom (centrum nebolo úplne zatvorené, ale poskytovalo len 
v obmedzenom rozsahu sociálne poradenstvo a neorganizovalo žiadne aktivity), zaznamenali že počas tohto 
obdobia sa zmenilo správanie detí k horšiemu a bol treba opätovne obnoviť niektoré návyky, ktoré počas 
pravidelného fungovania centra už boli automatické. 

„Počas tohto „hluchého“ obdobia ľudia ustrnú, ťažko je ich potom opäť naštartovať na aktivity, deti stratia návyky, 
ťažko sa obnovuje nejaká „disciplína“ pri aktivitách. Keď sme sa teraz v zime išli prvý raz sánkovať, tak som si s 
deťmi nevedela poradiť, strkali sa, bili sa, kričali po sebe, až sme sánkovačku museli ukončiť bez sánkovania. Ale 
postupne sme sa vedeli vrátiť k starým dobrým zvykom a posledná sánkovačka cez jarné prázdniny bola priam 
ukážková. Vedeli sa pekne postaviť do radu, bez predbehovania, vykrikovania.” (O9) 

Nezáujem vedenia obce a/alebo školy o spoluprácu 

V prípade, že vedenie obce a/alebo školy nemá záujem o spoluprácu, pracuje centrum prakticky v izolácií od 
svojich dôležitých kľúčových partnerov. Centrum nemá potom v lokalite svojho pôsobenia vytvorené dostatočné 
podporné prostredie zo strany štátnych inštitúcií a nevzniká synergický efekt, ktorý znásobuje pravdepodobnosť 
úspešného napĺňania poslania a cieľov centra a vytvára potrebné presahy prác centier do širšieho spoločenstva. 

„Úroveň bývania nevieme ovplyvniť. To môžeme len spolupracovať, komunikovať s mestom. Ešte vzdelanie, to 
nevieme ovplyvniť. Musí tam byť spolupráca so školami, rodičmi.” (O12) 
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Spolupráca so školami rôzneho stupňa je základným predpokladom posilňovania práce centier v oblasti výchovy a 
vzdelávania, úsilia centier o zlepšenie školskej pripravenosti detí, ich školskej dochádzky, aj dosahovaných 
študijných výsledkov. Zdá sa, že v niektorých prípadoch školy vnímali pôsobenie centra vo svojej lokalite ako určitú 
konkurenciu, prípadne ako aktéra, ktorý alebo od nich žiada nadprácu nad rámec ich stanovených povinností. 

Neochota školy spolupracovať s centrom môže súvisieť tiež s nedostatočným pochopením jeho práce, prípadne s 
nedostatkami a nejasnosťami v komunikácii medzi centrom a školou. 

Ľahostajný postoj vedenia obcí voči práci centier, môže mať v technickej rovine dopad na ich priestorové 
a prevádzkové zabezpečenie. Napr. obec môže odmietnuť poskytnutie priestorov pre zloženie centra alebo 
poskytne nevyhovujúce priestory, nedodatočne sa stará o ich údržbu poskytnutých priestorov a pod. a môže tiež 
rôznym spôsobom mocensky obmedzovať pôsobenie centra v lokalite (vysťahovanie z priestorov, vyrubovanie 
poplatkov za prenájom priestorov a pod.). 

Ľahostajnosť alebo nespolupráca zo strany obce a školy tiež znižuje celkový spoločenský status centra v lokalite 
svojho pôsobenia a môže limitovať snahy centier o integráciu jeho klientov a klientiek do prostredia lokálneho 
spoločenstva. Obe tieto inštitúcie sú autoritami, ktoré pozitívne alebo negatívne vplývajú na formovanie lokálnej 
verejnej mienky a ich postoj môže mať dopad na percepciu práce centra v širšej societe. 

Z hľadiska snahy o integráciu, môžu samosprávy vytvárať bariéry práci center nielen priamo, ale aj nepriamo: 
takým môžu byť dopady niektorých krokov samospráv, ktoré sa síce nemusia bezprostredne týkať práce centra 
ako takého, no ktoré však namiesto podpory väčšej integrácie lokálneho spoločenstva, prispievajú k segregácii 
klientov a klientiek centra a zvyšovaniu ich sociálnej marginalizácie v lokalite (napr. vysťahovanie rómskych rodín 
pod zámienkou nevyhovujúceho bývanie z centra mesta, kde žijú rozptýlene medzi majoritným obyvateľstvom, do 
časti mesta, ktorú obývajú iba Rómovia). 
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Negatívne vnímane centra a jeho aktivít zo strany majority 

Centrá sa stretávajú aj s nedostatkom podpory a nepochopením zo strany nerómskeho obyvateľstva. Dôvodom je 
negatívny postoj väčšinového obyvateľstva k Rómom ako skupine a s ním súvisiace negatívne vnímanie činnosti 
komunitných centier, ktoré je brzdou v integračných snahách či v snahách o interetnický dialóg a môže mať dopad 
aj praktickú stránku práce centier (napr. konflikt kvôli priestorom, v ktorom centrum pôsobí). 

„Na druhej strane sme mali problémy s majoritou, pretože sme boli my tí divní, ktorí sme začali pracovať s nimi 
a sme tí naivní hlupáci. Lebo aj tak je to zbytočné.“ (O12) 

Reakcie niektorých nerómskych obyvateľov lokalít naznačujú nedôveru voči úspechu práce centier, ale aj 
nedostatočné pochopenie pozitív ich práce nielen pre Rómov, ale pre lokalitu ako celok.  

Nedostatok pracovných príležitostí 

Z dôvodu nefungujúceho alebo slabo fungujúceho trhu práce sú v súčasnosti relatívne neúspešné programy 
zamerané na pracovné poradenstvo a pracovné zručnosti a kompetencie, keď sa, napriek úsiliu, ich klienti 
a klientky nemajú možnosť uplatniť na trhu práce. Táto skutočnosť limituje úspešnosť aktivít centra z hľadiska ich 
úsilia o podporu sociálnej mobility a integrácie ich klientov a klientiek, pôsobí na mnohých klientov a klientky 
veľmi demotivujúco a znižuje v ich očiach hodnotu vzdelania.  

„...keď vyštudujú, majú vzdelanie, stále sú len v osade a sociálnych dávkach. Nič sa pre nich nezmenilo. Oni musia 
cítiť, že to vzdelanie im je na niečo dobré.“ (O12) 

Niektoré centrá sa preto snažia aktívne vyhľadávať lokálne možnosti, oslovovať zamestnávateľov a sprostredkovať 
či aspoň uľahčiť tak svojim klientom a klientkám prístup na trh práce. Toto však lokálne či mikroregionálne 
prostredie nie vždy umožňuje. 

„...nemáme prepojenie na zamestnávateľské prostredie. Keby sme mohli vopred komunikovať s nejakými 
zamestnávateľmi, ktorí by tu boli a na základe dopytu by sme vedeli mládež ovplyvniť, pomôcť im pri výbere školy. 
My tu ale silných zamestnávateľov nemáme.“ (O9) 
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8.  

Závery a odporúčania 
 

Zistenia, ktoré výskumný tím získal prostredníctvom kvalitatívnej sondy do práce dvanástich vybraných 
komunitných centier, poukazujú na skutočnosť, že v lokalitách svojho pôsobenia plnia centrá dôležité poslanie. 
Snažia sa pritom reflektovať špecifické potreby primárnych cieľových skupín, ktorým vo svojej lokalite slúžia. 

Zároveň reagujú na nedostatky alebo úplnú absenciu iných služieb a príležitostí. V podmienkach sociálneho 
vylúčenia vytvárajú centrá svojim klientom a klientkam možnosti, ku ktorým by za iných okolností nemali prístup 
a ktoré pre nich nevytvárajú iné inštitúcie alebo sú pre nich z rôznych dôvodov (odmietanie zo strany nerómov, 
financie, celková atmosféra v lokalite) nedostupné. 

V mnohých aspektoch centrá buď priamo suplujú úlohu školy, alebo rozširujú priestor na rôzne formy vzdelávania, 
vrátane vzdelávania celoživotného. Prispievajú k zvyšovaniu vzdelanostného potenciálu klientov a klientiek 
a rozvoju ich zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce, čo pri priaznivých podmienkach (fungujúci trh 
práce) prispieva k zvýšeniu ich sociálnej mobility a integrácii do širšej spoločnosti. Zároveň uľahčujú komunikáciu 
medzi školou a rodičmi detí z vylúčených rómskych spoločenstiev.40 

                                                             
40 Aktuálne vo viacerých lokalitách vstupuje do vzťahu KC – škola celodenný výchovný systém ako súčasť Národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k 
inklúzii rómskych marginalizovaných komunít: http://www.mpc-edu.sk/projekty/vzdelavanie-pedagogickych-zamestnancov-k-inkluzii-marginalizovan. 
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Pri absencii alebo nedostupnosti centier voľného času, školských klubov a pod., zohrávajú centrá nezastupiteľnú 
rolu pri vytváraní priestoru na zmysluplné trávenie voľného času nielen pre sociálne vylúčenú rómsku mládež, čo 
okrem preventívnej funkcie vo všeobecnosti napomáha k eliminácii sociálno-patologických javov.41 

Centrá majú vplyv na rozvoj osobnostného potenciálu svojich klientov a klientiek a zvyšovanie nielen študijnej 
a pracovnej, ale aj celkovej životnej motivácie. Centrá, na rozdiel od iných inštitúcií, vytvárajú možnosti na 
osobnejší a otvorenejší medziľudský kontakt a komunikáciu a umožňujú vytváranie neformálnych priateľských 
väzieb. Dôležitá je aj osobná zaangažovanosť pracovníčok a pracovníkov centier, ktorá je nezastupiteľná pri 
psychologickej podpore ich klientov a klientiek. 

Na úrovni lokality svojho pôsobenia vytvárajú KC priestor pre interetnickú komunikáciu a môžu tiež napomôcť 
k väčšej politickej participácii predstaviteľov a predstaviteliek rómskej komunity v miestnych samosprávach. 
Centrá, často ako jediná inštitúcia, sprostredkovávajú svojim klientom a klientkam styk so širšou spoločnosťou, 
napr. prostredníctvom rôznych výletov a ďalších podujatí, na ktorých by sa za iných okolností nemali možnosť 
zúčastniť. V niektorých prípadoch programovo sledujú vytváranie príležitostí na stretávania sa rôznych komunít. 
Komunitné centrá majú potenciál aktívne prispievať k medzikultúrnemu dialógu a integrácii, resp. k prelamovaniu 
komunikačných bariér, redukcii predsudkov a ďalších segregačných faktorov súvisiacich s negatívnym vnímaním 
Rómov zo strany nerómov.  

Svojou činnosťou vytvárajú priaznivé prostredie pre rozvoj lokálneho občianskeho aktivizmu, participácie, 
dobrovoľníctva a svojpomoci, ktoré prispievajú k formovaniu pocitu komunitnej spolupatričnosti. V súčasnom 
nastavení majú však malú kapacitu rozvíjať schopnosti komunít aktívne pristupovať k identifikácii lokálnych 
problémov a usilovať sa o hľadanie ciest na ich riešenia bez čakania na externé rozvojové impulzy.  

Napriek vyššie uvedenému poslaniu a veľkému potenciálu komunitné centrá predstavujú v lokálnej infraštruktúre 
veľmi krehké inštitúcie, ktoré v mnohých prípadoch zápasia s nízkou spoločenskou akceptáciou, finančnou 
nestabilitou, slabou metodickou podporou a nedostatočným personálnym zázemím. To sa nevyhnutne prejavuje 
v spôsobe fungovania a obsahovej náplni centier. 

                                                             
41 Na túto skutočnosť poukázal aj nedávno publikovaný výskum o užívaní inhalantov v rómskych osídleniach na východnom Slovensku., ktorý skonštatoval, že „zmysluplné 
trávenie voľného času je kľúčovým faktorom v prevencii zneužívania inhalantov.“ (POPPER, M. a kol. Iná realita: chudoba, sociálna deprivácia a užívanie inhalantov 
v rómskych osídleniach na východnom Slovensku, s. 165). 
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Na základe rozhovorov a zistení z výskumu navrhujeme zohľadniť tieto odporúčania: 

1. Hoci komunitný rozvoj patrí medzi sféry spoločenského života, pre ktoré intervencie verejných politík nie sú 
nevyhnutné, štátna správa by mala: 

 uznať nevyhnutnosť budovania udržateľných komunít a dôvery v lokálne komunity a ich schopnosti participovať 
na veciach verejných; 

 v záujme trvalej udržateľnosti a efektívneho fungovania centier (v koordinácií so zriaďovateľmi KC) vytvárať 
podmienky pre viaczdrojové financovanie komunitnej práce, vrátane štátnych dotačných programov;  

 podporovať teoretickú reflexiu, výskum, metódy a vzdelávanie v oblasti komunitnej práce; 
 presadzovať komunitnú prácu ako prvok inklúzie na lokálnej úrovni a vnímať náplň komunitného centra ako 

participatívnu, etnicky a kultúrne senzitívnu činnosť;  
 definovať komunitnú prácu a pozíciu komunitných centier nie ako jednu zo sociálnych služieb pre ľudí čeliacich 

sociálnemu vylúčeniu, ale ako jeden z pilierov široko chápanej občianskej spoločnosti. 
 

2. Výskum potvrdil značnú závislosť úspešného fungovania komunitných centier od lokálnych podmienok 
a zásadný význam podpory samospráv pri rozvíjaní komunitnej štruktúry. Považujeme za nevyhnutné, aby 
samosprávy: 

 zahrnuli komunitnú prácu a činnosť komunitných centier do strategických plánov obce a snažili sa začleniť 
rôzne typy komunitných aktivít do rozpočtov obcí, zohľadňujúc okrem činnosti tradičných spolkov a združení aj 
nové a vznikajúce iniciatívy;  

 podporovali dialóg a spoluprácu lokálnych inštitúcií, komunít, združení, organizácií a neformálnych iniciatív ako 
zámer samosprávy a súčasť dlhodobých rozvojových cieľov mesta či obce; 

 zadefinovali ciele komunitnej práce a činnosti komunitných centier na lokálnej úrovni (rozvoj lokálnych 
komunít, práca so zraniteľnými skupinami obyvateľov, integračný potenciál KC) a komunikovali ich smerom 
k obyvateľom; 

 využívali komunitnú prácu ako participatívny nástroj riešenia lokálneho sociálneho, ekonomického a kultúrneho 
rozvoja; 

 pomáhali informovať o činnosti, význame a prínosoch KC a komunitnej práce v lokálnom kontexte; 
 v prípade, že priamo zriaďujú komunitné centrá, zabezpečili ich transparentné fungovanie (vykazovanie 

hospodárenia a prehľadu aktivít, prístupnosť KC všetkým obyvateľom);  
 v rámci možností zabezpečovali prevádzku komunitných centier, prípadne aktívne hľadali ďalšie možnosti 

a cesty ako udržiavať činnosť KC. 
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3. Zriaďovateľské organizácie sa okrem organizačných povinností stávajú nositeľmi vízie a obsahu komunitných 
centier. Za súčasť koncepčnej práce v komunitných centrách v kompetencii zriaďovateľov považujeme: 

 dôraz na zodpovedný výber pracovníkov a pracovníčok KC, ich motiváciu, ďalšie vzdelávanie, hodnotovú 
orientáciu; 

 štandardizáciu náplne práce jednotlivých pozícií v rámci KC s dôrazom na realizáciu komunitnej práce ako 
stabilnej súčasti činnosti KC; 

 koncepčné a dlhodobé plánovanie aktivít KC s rešpektovaním lokálnych podmienok a potrieb lokálnych 
komunít (program, režim, zabezpečenie prevádzky, podporné aktivity smerom k svojpomocným skupinám 
obyvateľov); 

 uplatňovanie metód komunitnej práce, ktoré zohľadňujú špecifické rozvojové potreby lokálnych komunít, 
a rozvíjanie participatívnych prístupov pri tvorbe, realizácii a evaluácii činnosti KC;  

 iniciovanie tvorby stratégií lokálnej inklúzie a budovania interetnického dialógu na základe participatívnych 
metód komunitného plánovania.  
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Stručný prehľad fungovania 

komunitných centier pre rómske 

komunity na Slovensku 
 

Pojem komunita sa v našej spoločnosti len postupne emancipuje vo význame siete „osobných vzťahov, skupín, 
sietí, tradícií a vzorov správania, ktoré existujú medzi tými, ktorí zdieľajú spoločné fyzické susedstvá, spoločensko-
ekonomické podmienky alebo spoločný spôsob myslenia a záujmy“.42 Na takomto základe sa realizovalo už 
niekoľko lokálnych projektov a iniciatív. Koncept komunitného rozvoja nesie v sebe silný rozmer posilňovania 
celých komunít43 v ich rozmanitosti. Pojmy komunitná solidarita, odstraňovanie bariér, vyrovnávanie šancí 
v prospech slabších navyše naznačujú potenciál riešiť problémy ohrozených skupín v kontexte rozvoja lokálnych 
komunít. Preto pochopiteľne predstavuje komunitná práca ako činnosť založená na komunitnom princípe, práca, 
ktorá vedie k aktivizácii členov komunít, k zlepšovaniu sociálnych vzťahov a zvyšovaniu úrovne komunitného 
života44 príležitosť pre obce, ktorých súčasťou sú aj marginalizované rómske spoločenstvá. Tento potenciál zostáva 

                                                             
42SINGER, L. Koncept komunitného rozvoja, s.6. 
43 Z anglického community empowerment. 
44 Pojmový aparát, ktorý používajú štandardy FSR - Úvod do štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami. 
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však kvôli všeobecne absentujúcej komunitnej štruktúre vo väčšine obcí nevyužitý, hoci termín komunita, 
komunitná práca evokuje vo vedomí verejnosti práve vylúčené rómske spoločenstvá. 

Napriek zúženému pohľadu na komunitný rozvoj pôsobia v etnicky zmiešaných rómsko-nerómskych lokalitách na 
Slovensku aj organizácie, ktoré v duchu toho „skutočného“ komunitného rozvoja deklarujú túžbu „po živote v 
zdravej multikultúrnej vidieckej komunite, naplnenej dobrými vzťahmi, vitálnymi rodinami, zodpovednými 
jednotlivcami“.45 Aj strategické dokumenty mnohých obcí reflektujú komunitný rozvoj ako dôležitý nástroj 
spoločenskej integrácie Rómov,46 miera záväznosti týchto dokumentov je však rôzna a častokrát ide len 
o formálne napĺňanie povinnej štruktúry dokumentu. 

Špecifickú pozíciu v prostredí marginalizovaných rómskych komunít má komunitné centrum. Nesie v názve odkaz 
na komunitnú prácu, v koncepciách komunitného rozvoja nie je však jeho nevyhnutným nástrojom. Zdá sa, že 
v mnohých prípadoch sa komunitnú prácu do komunitných centier nepodarilo vniesť a svoju rolu – vytvárať 
podmienky pre komunitnú prácu, ktorej cieľom je splnomocniť komunitu pri riešení vlastných problémov - 
neplnia.  

Z databázy komunitných centier, ktorú vypracovala a aktualizuje Spoločnosť komunitných centier, datuje do 
druhej polovice 90. rokov svoj vznik len niekoľko zo súčasných 140 centier. Zdanlivo nízky počet „raných“ centier 
súvisí s istou diskontuitou, ktorá tieto komunitné centrá na Slovensku sprevádzala. „Ich iniciátormi boli neziskové 
organizácie, ktoré sa snažili riešiť problémy znevýhodnených skupín obyvateľov často intuitívnym spôsobom, ale s 
veľkým nadšením. Ani entuziazmus dobrovoľníkov nemohol dlho zakrývať nedostatok finančných zdrojov na réžiu 
KC, a preto mnohé z nich po roku alebo dvoch utlmili svoju činnosť a stali sa spiacimi. Raz za čas povstali zo svojho 
popola a ak to nejaký grant umožnil, znova rozbehli a aj ukončili svoje malé komunitné projekty.“47 

Ich cieľom bolo napr. „zvyšovať vzdelanostnú a kultúrnu úroveň u rómskych obyvateľov, šíriť osvetu, napomáhať 
riešeniu rómskej nezamestnanosti, zlepšovať medziľudské vzťahy, a tak dopomôcť k vytvoreniu lepších podmienok 

                                                             
45 http://prelepsizivot.rankovce.sk/ 
46 Napríklad http://kecerovce.webnode.sk/podnikatel/phsr-obce/ 
47 MAČÁKOVÁ, S – POLLÁK, M. a kol. Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodnených komunít, S. 12.  
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pre začlenenie sa Rómov do aktívneho spoločenského diania“.48 Obsahovo zahŕňali predškolskú prípravu 
rómskych detí, doučovanie školopovinných detí, voľnočasové aktivity, kurzy pre ženy. Tie, ktoré boli napojené na 
cirkvi, slúžili aj na pastoračné účely.  

Vstupy verejných politík do procesu zakladania KC v nasledujúcich obdobiach narušili čiastočne ich grassrootový 
charakter. S metodikou komunitného rozvoja pracoval projekt Zlepšenie postavenia Rómov na Spiši realizovaný 
v roku 1998 cez Program Phare SR9813.04 „Základným systémovým opatrením projektu bolo podporiť vznik 
a fungovanie piatich komunitných centier ako nástrojov realizácie rozvojových aktivít smerom do vnútra komunity 
i ako nástrojov formovania postojov verejnosti.“ Perspektívu rozvoja komunitných centier videl projekt v ich 
stabilizácii ako „spoločenskej autority združujúcej odborníkov, dobrovoľníkov i záujemcov o riešenie daného 
problému, s partnerským postavením voči ďalším inštitúciám.“ Za hlavný cieľ činnosti komunitného centra sa 
v projekte vytýčilo „aktívne zapájanie sa rómskej komunity do prípravy a využívania príležitostí vedúcich k 
zlepšovaniu kvality života a k odstraňovaniu disproporcií.“49  

Do programu Phare 2000, ktorý rozvíjal koncept komunitných centier pod názvom Zlepšené podmienky pre 
vzájomnú toleranciu medzi rómskymi a nerómskymi obyvateľmi obcí, bolo zahrnutých ďalších desať obcí.50  

V roku 2001 vznikla za podpory Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku sieť regionálnych informačno-
poradenských centier zameraných na riešenie problémov rómskych komunít, spolužitia Rómov a majoritnej 
spoločnosti a koordináciu aktivít v tejto oblasti v jednotlivých regiónoch. Centrá zastrešovali služby pre 
mimovládne neziskové organizácie zaoberajúce sa problematikou, poskytovali služby a informácie pre inštitúcie 
štátnej správy a samosprávy aj pre občanov (poradenstvo, šírenie zdravotnej osvety medzi Rómami zo sociálne 
znevýhodneného prostredia). Napriek tomu, že „ipécéčka“ nenapĺňali atribúty komunitných centier, viacerí 
zainteresovaní zdôrazňujú ich význam v oblasti posilňovania lokálnych rómskych komunít a v nastavovaní obsahu 
komunitných centier. 

                                                             
48 http://hanusovce.rimkat.sk/romovia.php  
49 http://www-8.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/317.pdf  
50 http://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/348.zip  
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Vznik ďalších desiatich komunitných centier podporil PHARE projekt SR 0103.01 Technická asistencia pri založení 
komunitných centier v SR. Napriek nesporným pozitívam projektu upozornila hodnotiaca správa Vyhodnotenie 
potrieb komunitných centier na kritické momenty, ktoré naznačovali, že pri centrálnom zakladaní komunitných 
centier sa na princípy komunitného rozvoja vo veľkej miere rezignovalo (s výnimkou niekoľkých participatívnych 
metód pri plánovaní aktivít). Aj záverečné dlhodobé odporúčania hodnotiacej správy smerovali k akceptácii, 
legitimizácii a metodickému rozpracovaniu princípov komunitnej práce v komunitných centrách.51 

Komplexný rozvojový program rómskych osád schválený uznesením vlády SR v roku 2002 deklaroval snahu 
uplatniť skúsenosti z predchádzajúcich pilotných programov. Do balíka štátnej intervencie sa tak trochu v rozpore 
s princípmi nezávislosti komunitnej práce dostalo okrem iného aj organizovanie komunitných aktivít, zakladanie 
komunitných centier a zbližovanie rómskej a nerómskej komunity. Spolu s dokumentom schválila vláda SR ako 
jeden z jeho komponentov aj Program terénnych sociálnych pracovníkov financovaný z prostriedkov rozpočtovej 
kapitoly Úradu vlády SR a z prostriedkov Národného úradu práce. Vytvorilo sa tak 18 miest terénnych sociálnych 
pracovníkov. Predtým sa terénna sociálna práca realizovala aj v spomínaných PHARE projektoch. „Veľkou výhodou 
týchto projektov bola skutočnosť, že terénna sociálna práca bola kombinovaná s osvetovými a rozvojovými 
aktivitami komunitných centier. Na druhej strane sa ako problematické ukázalo nezohľadňovanie potrieb a 
situácie v konkrétnych lokalitách v procese programovania, krátkodobosť projektov a slabá udržateľnosť 
výstupov.“52 Na úskalia spájania terénnej sociálnej práce s činnosťou komunitných centier upozornila aj správa 
Vyhodnotenie potrieb komunitných centier: „Zároveň z hľadiska cieľov (t.j. založenia, zabezpečenia a rozbehnutia 
KC) nie je jasné, prečo v rámci projektu boli vytrénovaní terénni sociálni pracovníci a nie komunitní pracovníci. 
Túto výhradu máme aj napriek tomu, že sme v prvej kapitole vyzdvihli synergický efekt sociálnej a komunitnej 
práce. Podobne po skončení projektu sa Úrad vlády SR a starostovia (u ktorých je dodržanie tohto záväzku neisté) 
zaviazali platiť terénnych sociálnych pracovníkov. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti komunitných centier vôbec 
nie je jasné, kto bude zabezpečovať chod a organizáciu komunitných aktivít.“53 

                                                             
51 FOTTA, M. – BOSĚĽOVÁ, Z. Vyhodnotenie potrieb komunitných centier. 
52 HOJSÍK, M. Proces inštitucionalizácie terénnej sociálnej práce/komunitnej sociálnej práce. 
53 FOTTA, M. – BOSĚĽOVÁ, Z. c.d. 
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Terminologické otázky, formálne a obsahové vymedzenie pojmov terénna sociálna práca a komunitná práca a ich 
miesto v štruktúre aktivít komunitného centra v prostredí marginalizovaných rómskych komunít sú doteraz 
predmetom diskusií, čo potvrdili aj rozhovory v rámci nášho výskumu. 

V priebehu niekoľkých rokov sa sieť terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok rozrástla, terénna sociálna 
práca sa, zastrešená štátnou podporou, programovo inštitucionalizovala. Terminologický zmätok vnieslo do 
problematiky pretransformovanie programu terénnej sociálnej práce do Programu podpory rozvoja komunitnej 
sociálnej práce spusteného k 1. januáru 2005 , ktorý vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
„Nanešťastie ministerstvo pristúpilo k tvorbe programu technokraticky, bez využitia dobrej praxe 
z predchádzajúcich programov a projektov. Do koncipovania programu nebol v dostatočnej miere zapojený ani 
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity ako koncepčný spracovateľ a garant pilotného programu 
terénnej sociálnej práce, ani Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov ako jeho realizátor (popri implementácii 
programu sa asociácia zaoberala aj teoretickým rozvojom terénnej sociálnej práce – tvorba štandardov, 
vzdelávania, etického kódexu), prípadne ďalší relevantní aktéri z vládneho a mimovládneho sektora, ktorí mali 
skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce a ďalších služieb pre sociálne vylúčené rómske komunity. S 
nesúhlasom odbornej verejnosti sa stretla zmena názvu „terénna sociálna práca“ na „komunitná sociálna práca“, 
čo spôsobilo zneistenie u klientov a samospráv, ktoré si už na zaužívaný termín zvykli, ale aj zmätok pojmov spätne 
ovplyvňujúcich realitu a výkon služby v teréne.“54 

Ďalšie obdobie štandardizácie terénnej sociálnej práce pod metodickou záštitou Fondu sociálneho rozvoja 
prebehlo v rokoch 2008-2010. Agenda komunitných centier sa zatiaľ rozrastala skôr alternatívne bez opory 
v zákone a s pocitom slabej spoločenskej akceptácie. 

Zatiaľ, čo pre komunitnú prácu je nezávislosť imanentnou súčasťou, fungovanie komunitných centier ako inštitúcií, 
ktoré majú tvoriť súčasť obecnej infraštruktúry, sa bez podpory nezaobíde. „Máloktoré KC fungujú viac rokov bez 
prestávky. Dôvodov je viac. KC spravujú väčšinou neziskové mimovládne organizácie, ktoré sú slabé, mladé a 
finančne podvyživené. Málokde obec pravidelne finančne podporuje KC vo svojej obci tak, aby KC vedelo svoju 
činnosť plánovať dlhodobo.“55 K zmene situácie mal prispieť projekt CESTA – Centrá komunitných služieb – 

                                                             
54 HOJSÍK, M. c.d. 
55 MAČÁKOVÁ, S – POLLÁK, M. a kol. c.d. 
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terénna pilotná realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v 
Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji. Zostal však viac v rovine koncepčného 
dokumentu ako realizácie projektu s priamym dopadom.56 

V roku 2010 prebiehal proces prípravy národného projektu, v ktorom sa Fond sociálneho rozvoja s partnerskými 
organizáciami snažil zadefinovať pozíciu, odborné kapacity a financovanie komunitných centier 
v marginalizovaných rómskych komunitách. Do uzavretia predkladanej správy nebolo ešte zrejmé, v akej podobe 
a kedy bude projekt spustený. Zo strany zriaďovateľov komunitných centier, rovnako ako zo strany pracovníkov 
a pracovníčok smerujú voči nemu veľké očakávania. 

Fungovanie viac ako stovky KC na Slovensku, ich skúsenosti a potreby ponúkajú pestrý obraz o tom, ako široko sú 
vnímané úlohy, ciele a identita inštitúcie, ktorá vo svojom názve nesie termín komunitný. Veríme, že sa nám aspoň 
čiastočne podarilo tento obraz našim čitateľkám a čitateľom sprostredkovať.  

                                                             
56 http://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Projekt_Cesta.pdf 
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