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ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj 
ETP Slovensko je nezisková organizácia, ktorá už druhé desaťročie overuje inovatívne nástroje a prístupy 
práce v mimoriadne zlých podmienkach chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych ko-
munít (MRK). Terénna sociálna práca, komunitné centrá, predškolské vzdelávanie priamo v komunitách, 
finančné vzdelávanie, mikropôžičky, svojpomocná výstavba nízkonákladových domov, si nachádzajú pod-
porovateľov aj medzi zákonodarcami a inými verejnými politickými činiteľmi a postupne sa stávajú neod-
deliteľnou súčasťou zákonov, vyhlášok a legislatívnych návrhov zameraných na sociálnu inklúziu sociálne 
vylúčených obyvateľov MRK.

Pracujeme, skúšame nové modely, sme „sociálnym laboratóriom“, ktoré overuje nové prístupy práce na 
sociálnom začleňovaní dlhodobo vylúčených. Nástroje sociálnej práce, ktoré testujeme a ktoré sa môžu 
stať súčasťou verejných politík, sú, na rozdiel od dávok v hmotnej núdzi, poskytovaných obyvateľom MRK 
nezriedka aj doživotne, sociálnymi investíciami.  

Našimi klientmi sú ľudia, ktorí síce vyrástli v prostredí medzigeneračne reprodukovanej chudoby, ale vďaka 
inovatívnym nástrojom – tzv. sociálnym investíciám sa z pasívnych poberateľov sociálnych dávok stávajú 
motivovanými jedincami, ktorí aktívne hľadajú možnosti, ako svojím vlastným úsilím zlepšiť situáciu, ktorú 
nezapríčinili, ale do ktorej sa narodili. 

Pracujeme, spájame sa s miestnymi organizáciami (obcami, cirkevnými a neziskovými združeniami) i jed-
notlivcami, aby sme spoločne ukázali, že chudoba a sociálne vylúčenie v rómskych osadách na Slovensku 
môžu byť dočasné. Navrhujeme, obsahom napĺňame a testujeme inovatívne programy, ktorých cieľom je 
pomáhať jednotlivcom modelom „od kolísky po kariéru“.

Sme pevne presvedčení, na základe našich dlhoročných skúseností, že podmienky života v rómskych osa-
dách je možné diametrálne zmeniť podaním pomocnej ruky, prijatím, dôverou a overenými, inovatívnymi 
nástrojmi sociálnej inklúzie, ktoré sa osvedčili v sociálnej práci so stovkami konkrétnych jednotlivcov v de-
siatkach obcí na Slovensku.

Pracujeme, aby sme presvedčili odbornú aj laickú verejnosť, že malá, cielená sociálna investícia zmôže 
omnoho viac ako pasívne poskytovanie štátnych sociálnych dávok doživotne, tzv. „od kolísky po hrob“.

V roku 2014 získalo ETP Slovensko zlatú Cenu občianskej spoločnosti za integráciu Rómov od Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru. 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Emergency Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (OSF) pôsobí na Slovensku od novembra 1992 
ako súčasť rodiny nadácií v sieti Open Society Foundations. Tie pracujú vo viac ako 70 krajinách na celom 
svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros, ktorému patrí osobité miesto v demokratickej 
transformácii a modernizácii krajín strednej a východnej Európy. Nadácia vznikla ako nezávislý grantovo-
-operačný slovenský právny subjekt z prostriedkov Open Society Institute (OSI) so sídlom v New Yorku. 
Finančné prostriedky boli určené na granty pre rodiace sa slovenské mimovládne organizácie a vlastné 
programy OSF.

V roku 2010 sieť OSF zriadila fond na zníženie negatívnych dosahov svetovej hospodárskej krízy na otvore-
nú spoločnosť v dvadsiatich krajinách, vrátane Slovenska. Fond s názvom Emergency Fund bol zameraný 
na podporu projektov, ktoré riešili závažné potreby najchudobnejších a ohrozených skupín spoločnosti naj-
viac postihnutých krízou a prinášali inovatívne riešenia problémov spôsobených krízou.
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Sociálne dávky alebo sociálne investície?
Skoncovanie s chudobou a marazmom v rómskych osadách si vyžaduje omnoho viac než len pracovitosť, 
húževnatosť a vytrvalosť  obyvateľov sociálne vylúčených komunít. Vyžaduje aj, aby zodpovední zástupco-
via a zástupkyne verejnej správy na všetkých úrovniach, od lokálnej až po európsku, našli v sebe vytrvalosť 
a ochotu pomáhať pri sociálnom začleňovaní obyvateľstva MRK.  

Stratégie integrácie alebo inklúzie Rómov a Rómiek do roku 2015, 2020, tvorené, aktualizované a revido-
vané expertnými skupinami a poradnými komisiami, sa musia premeniť na zmysluplné akčné plány, dlho-
dobo finančne a najmä politicky podporované. Jedine konkrétne akčné plány majú šancu zlepšiť a 
postupne odstrániť zahanbujúce životné podmienky chudobných obyvateľov sociálne vylúčených 
rómskych komunít. 

Nástroje verejných politík, zamerané na odstraňovanie chudoby, by mali aktivizovať chudobných k určitej 
vopred stanovenej činnosti. Aktivačné nástroje, ku ktorým patria aj tzv. podmienené finančné transfery, vy-
užívané na zmierňovanie chudoby, preukázali svoju opodstatnenosť a tvoria súčasť systémových opatrení 
verejných politík. Ide o finančné transfery podmienené vykonávaním určitej aktivity chudobnými jednotlivca-
mi alebo domácnosťami. Podmieňujúcou aktivitou môže byť aj preukázanie schopnosti domácnosti pravi-
delne tvoriť príjmy, sporiť malé čiastky a následne využitím nasporenej sumy kvalitatívne zvyšovať životnú 
úroveň svojej rodiny. 

Overené krátkodobé sociálne investície vo forme podmienených finančných transferov môžu výrazne na-
pomôcť, aby sa relatívne početná skupina „celoživotných“ pasívnych poberateľov sociálnych dávok zmenila 
na aktívnych, motivovaných členov našej spoločnosti, ktorí sú aktívni pri hľadaní a udržaní si práce a pri-
spievajú k tvorbe hrubého domáceho produktu. Preukázanie schopnosti domácností pravidelne a dlhodobo 
sporiť vopred dohodnutú sumu bolo rozhodujúcou podmienkou na vyplatenie bonusu (formy podmieneného 
finančného transferu) chudobným domácnostiam, zapojeným do Sporiaceho programu. 

Jednou takouto krátkodobou sociálnou investíciou je aj Sporiaci program, skúsenosti a výsledky realizá-
cie ktorého bližšie popisujeme v nasledujúcom texte. 
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1.O autoroch
Ing. Slávka Mačáková, PhD. je riaditeľkou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP) od roku 
2002. Počas posledných štrnástich rokov ETP pod Slávkiným vedením pilotne odskúšalo mnoho inova-
tívnych spôsobov poskytovania služieb znevýhodneným rodinám, žijúcim v marginalizovaných rómskych 
komunitách (MRK) na strednom a východnom Slovensku. Slávka so svojím tímom pomohla zriadiť ale-
bo obnoviť činnosť miestnych viacúčelových komunitných centier v takmer tridsiatich mestách a obciach 
na Slovensku, v ktorých vyškolení odborníci poskytujú obyvateľom komplexné služby (sociálne, pracovné, 
zdravotné, právne a finančné poradenstvo), rôzne druhy vzdelávacích aktivít šitých na mieru potrieb a na-
daní obyvateľov MRK.
V roku 2009 získalo ETP pod vedením Ing. Mačákovej cenu Gypsy Spirit (Roma Spirit) za “komplexnú, 
vysoko odbornú a autentickú prácu a služby znevýhodneným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva, 
za boj s chudobou a sociálnym vylúčením na Slovensku s osobitným zreteľom na Rómov v segregovaných 
osadách.Za uplatňovanie konceptu sociálnej mobilizácie, ktorý povzbudzuje k vzájomnej pomoci a podpore, 
konkrétne za vytváranie a spoluvytváranie dočasných pracovných príležitostí a trvalých pracovných miest.”
V roku 2011 získalo ETP Cenu Nadácia ERSTE v kategórii Sociálna integrácia za realizáciu komplexného 
projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku. 
V roku 2011 bola Ing. Slávka Mačáková, PhD. štipendistkou akreditovaného programu Global Social Benefit 
Institute (GSBI®) Centra pre vedu, technológiu a spoločnosť Univerzity Santa Clara v Silicon Valley v Kali-
fornii. Program GSBI podporuje sociálne orientovaných jednotlivcov z celého sveta a pomáha im budovať 
udržateľné, rozširujúce sa neziskové organizácie, ktoré rozvíjajú inovatívne riešenia problémov chudoby 
prostredníctvom dôsledného mentoringu a podnikateľského poradenstva. 

Mgr. Ľudmila Stašáková – pracuje v ETP od roku 2004, najprv ako vedúca komunitného centra v Starej Ľu-
bovni, kde vybudovala silný, vnútorne motivovaný tím sociálnych a komunitných pracovníkov, ktorí dlhodobo 
poskytujú komplexné služby obyvateľom miestnej osady Podsadek. Komunitné centrum Stará Ľubovňa je 
„príkladom najlepšej praxe (best practice)“ projektov ETP. Komunitné centrum navštívilo za viac ako desať 
rokov jeho činnosti nespočetné množstvo odborníkov, odborníčok, zástupcov a zástupkýň organizácií ve-
rejnej správy, donorov a sponzorov, aby sa na vlastné oči presvedčili, že dlhodobá a premyslená práca s 
jednotlivcami, rodinami a celou komunitou prináša výsledky a v celoslovenskom meradle slúži ako vzor naj-
lepšej praxe pre ostatné marginalizované rómske komunity a komunitné centrá na Slovensku. Od roku 2009 
pôsobí Mgr. Ľudmila Stašáková ako koordinátorka sociálnej integrácie v ETP, aktívne prepája zástupcov 
a zástupkyne miestnych autorít s pracovníkmi a pracovníčkami komunitných centier, klientmi a klientkami 
programov ETP. V rokoch 2013 a 2014 bola Mgr. Stašáková projektovou manažérkou projektu IDA2.

Mgr. Martin Vavrinčík – pôsobil v rokoch 2010 – 2013 ako riaditeľ Odboru pre sociálne vylúčené spoločen-
stvá Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od mája 2013 v ETP ako projektový manažér, neskôr 
programový riaditeľ, zodpovedný za projekty sociálnej inklúzie Rómov. Veľkú pozornosť venoval Mgr. Martin 
Vavrinčík vzdelávaciemu projektu Učme sa učiť sa a projektu svojpomocnej výstavby domov v Rankovciach 
Budujeme nádej, ktorých výsledky boli vďaka Mgr. Vavrinčíkovi úspešne spropagované na Slovensku aj 
v zahraničí. Od marca 2015 pôsobí Mgr. Vavrinčík v neziskovej organizácii Detstvo deťom, ktoré vybudovalo 
rodičovské centrum pre maloletých a mladistvých rodičov a ich deti v Dobšinej, kde poskytuje komplexné 
služby mladým rómskym rodinám.

PhDr. Beáta Hybáčková – pôsobí v ETP od polovice októbra 2014 a má na starosti PR. Má dlhoročné skúse-
nosti ako redaktorka v médiách, získala niekoľko novinárskych ocenení, vrátane prémie Literárneho fondu. 
Vždy s obľubou spracovávala témy so sociálnou problematikou.
Už v roku 2011 spracovala v knihe Andalo dživipen (Zo života) príbehy ľudí z marginalizovaných rómskych 
komunít, ktorým sa vďaka pomoci ETP zásadne zmenil život. V súčasnosti pracuje na knihe Andalo dživipen 
2, pretože prvá kniha sa stretla s priaznivým ohlasom a stala sa svedectvom o tom, s akou chuťou sa naši 
klienti chopia podanej ruky a pomoc dokážu zúročiť. 

Úvod
V  oblasti finančného začleňovania marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pretrváva negatívna situ-
ácia. Podľa štúdie Svetovej banky1 87 % obyvateľov Európskej únie má bežný účet v banke. Na Slovensku 
má bežný účet 75 % majoritného obyvateľstvá a 48 % majoritného obyvateľstva má sporiaci účet. Naproti 
tomu iba 29 % Rómov a Rómok2 má účet v banke a len 5 % z nich má sporiaci účet. Kým nečakané výdavky 
dokáže zaplatiť bez pôžičky  59 % majoritného obyvateľstva, len 10 % rómskej populácie uhradí nečakané 
výdavky bez pôžičky. Až 19,9 % rómskeho obyvateľstva má nedoplatky na hypotékach, pôžičkách a účtoch 
za energie, v porovnaní so 4,3 % majoritného obyvateľstva. 

Údaje z prieskumu OSI rómskych domácností z roku 20113 ukazujú, že domácnosti, ktoré využívajú  finančné 
služby bánk, majú lepšiu schopnosť zvládnuť a vyrovnať sa s neočakávanými výdavkami. V domácnostiach 
so sporiacim účtom je výrazne väčšia pravdepodobnosť, že dokážu uhradiť neočakávané výdavky, alebo 
získať pôžičku, ako v domácnostiach, ktoré sporiaci účet nemajú.

Kritérium Majorita Rómske 
obyvateľstvo

Vzdialenosť obydlia viac ako 3 km od najbližšej pobočky banky 35 % 64 % 
Bežný účet v banke 75 % 29 %
Sporiaci účet 48 % 5 %
Domácnosti s úsporami 43 % 9 %
Schopnosť platiť za nečakané výdavky bez pôžičky 59 % 10 %
Nedoplatky na hypotékach, pôžičkách a účtoch za energie 4,3 % 19,9 %

Vylúčenie MRK z finančných služieb sa odzrkadľuje najmä v prevažne nízkej miere finančnej gra-
motnosti a zlom hospodárení, obmedzenom prístupe rómskych domácností k bankovým službám, štan-
dardným formám financovania a kapitálu, neschopnosti čeliť mimoriadnym výdavkom, nízkej miere samo-
zamestnávania a podnikania, rozširujúcej sa úžere a zadlžovaní. Najmä posledné uvedené faktory spolu 
s enormnou mierou exekúcií, ktorej čelia obyvatelia marginalizovaných komunít, predstavujú jedny z naj-
významnejších prekážok ich začleňovania do pracovného trhu, samostatného ekonomického zabezpečenia 
a vymanenia sa z kruhu generačnej chudoby a sociálneho vylúčenia. 

Bez zlepšenia situácie v oblasti finančnej inklúzie nie je možné očakávať významný progres v otáz-
kach zlepšenia zamestnateľnosti alebo kvality bývania a nepriamo ani v oblastiach vzdelania alebo 
zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov MRK.    

V tejto správe popisujeme v kapitole 2 stav verejných politík v oblasti finančného začlenenia, v kapitole 3 
priebeh realizácie Sporiaceho programu Splňme si svoj sen (IDA – Individual Development Accounts), 
v kapitole 4 skúsenosti a odporúčania Sporiaceho programu a v kapitole 5 príklady dobrej praxe. 

Ciele osemročného Sporiaceho programu sa naplnili. Viac ako dve tretiny z 926 obyvateľov chudobných 
sociálne vylúčených komunít v tridsiatich ôsmich mestách a obciach na Slovensku, ktorí sa do Sporiaceho 
programu zapojili, dokázali zo svojich skromných príjmov dlhodobo a pravidelne odkladať vopred stanovenú 
sumu na dohodnutý účel.  

Na základe našich skúseností zo Sporiaceho programu je možné sformulovať systematické verejné politiky 
v oblasti finančnej inklúzie. Naše návrhy sú zapracované v kapitole 4. 

1 http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-1343320140846/Financial_Inclusion_of_Roma_3Sept2012_final.pdf
2 Štúdia Svetovej banky uvádza, že výskum pokrýval 83% rómskej populácie žijúcej na Slovensku, s. 14
3 http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/roma-financial-inclusion-20120321.pdf
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2.
 

Prehľad stavu verejných politík 
v oblaSti finančného začleňovania 

Finančná inklúzia je vyjadrená v koncepčných a strategických materiáloch SR zatiaľ len okrajovo, 
a to  napriek skutočnosti, že oblasť finančného začleňovania považuje odborná verejnosť popri zamest-
nanosti, zdraví, vzdelávaní a bývaní za prioritnú oblasť verejných politík, zameraných na sociálnu inklúziu 
sociálne vylúčených rómskych komunít. Všeobecne  sa uznáva, že pokrok v tejto oblasti by výrazným 
spôsobom napomohol zlepšiť situáciu aj v ostatných prioritných oblastiach. 

Obdobne, zatiaľ sa nerealizovali žiadne štátom financované opatrenia alebo programy, zamerané na 
zlepšenie finančnej situácie obyvateľov vylúčených osád. V súčasnosti teda možno hovoriť skôr o deklaro-
vaných cieľoch ako o reálnych krokoch alebo plánoch verejných politík.

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 20204 a 
Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 
2015 na roky 2011 – 20155

Úloha Vlády SR vypracovať akčný plán pre oblasť finančného začlenenia v termíne do 31. marca 
2012, ktorú pri schválení Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (Uzne-
senie Vlády SR č.1/2012, ďalej len „Stratégia“) uložila vláda splnomocnencovi vlády SR pre rómske 
komunity, nebola začiatkom marca 2015 ešte stále splnená. 

Stratégia považuje finančnú inklúziu za podceňovanú, napriek jej dôležitosti. Stratégia Slovenskej 
republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 zostáva jediným koncepčným dokumentom verejných po-
litík, ktorý sa venuje problematike finančného začleňovania: „Vláda SR si uvedomuje širokospektrálnosť 
so ciálneho vylúčenia, ktorému Rómovia čelia, a preto okrem prioritných oblastí sa snaží sformulovať svoje 
politiky aj v ďalších oblastiach. Doposiaľ pomerne podceňovanou bola otázka finančného začlenenia, 
ktoré by vyrovnávalo rozdiely medzi rómskymi komunitami a väčšinovou spoločnosťou v otázke zlepšovania 
finančnej gramotnosti a prístupu k bankovým službám, mikrofinanciám, úverom.“    

Ako ďalej Stratégia v časti D. 2. 5 (str. 41 a nasl.) upozorňuje, existujúce empirické dôkazy6 naznačujú, že 
prístup k základným finančným službám ako sú sporenie, platby a úver, dokážu pozitívne ovplyvniť život 
chudobných. Ako je evidentné z vyššie uvedených údajov, v Slovenskej republike dochádza k závažnému 
prekrývaniu sa domácností bez účtov v bankách s rómskou populáciou, na čom je možné ilustrovať nízku 
mieru finančnej gramotnosti a finančného začlenenia. Tieto skutočnosti následne prehlbujú existujúce so-
ciálne vylúčenie a generačnú chudobu medzi rómskymi domácnosťami. 

Vo vzťahu k Stratégii a jej cieľom v oblasti finančného začleňovania potom Externé hodnotenie Stratégie7 
uvádza k dopadu Stratégie: „Oblasti finančného začleňovania na cieľovú skupinu v čase hodnotenia nebolo 
možné vyhodnotiť. Hlavným dôvodom je fakt, že aktivity podporujúce napĺňanie stanovených cieľov a zame-
rané na cieľovú skupinu, neboli v čase hodnotenia Stratégie ešte realizované.“ 

Hlavným nástrojom zlepšenia finančnej inklúzie podľa Stratégie majú byť účty s nízkymi poplatka-
mi. Z hľadiska cieľov sa pripravená Stratégia zameriava na finančné začlenenie prostredníctvom „účtov 
s nízkymi poplatkami alebo bez poplatkov a poskytnutím finančných školení v rómskych komunitách“. Tento 
všeobecný cieľ Stratégia ďalej operacionalizuje v globálnom cieli a v 3 čiastkových cieľoch, ktoré sú formu-
lované pomerne všeobecne:

Globálny cieľ: 
Zlepšiť finančnú gramotnosť, poskytnúť marginalizovaným rómskym komunitám informácie o fi-
nančných službách, podporovať základné a pokročilé finančné vzdelávanie a odbornú prípravu mar-
ginalizovaných rómskych komunít. 

Čiastkové ciele:
1. Zlepšiť prístup k finančným službám (najmä úspory). 
Indikátor 1: Podiel rómskych domácností s bežným účtom. 
Indikátor 2: Podiel rómskych domácností so sporiacim účtom.

4 http://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/dokumenty/StrategiaSR_integraciaRomov.pdf
5 Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015, dostupný na adrese http://
www.minv.sk/?romske-komunity-uvod&subor=160529, prijala vláda SR ako akčné plány pre 4 prioritné oblasti sociálnej inklúzie (zamest-
nanosť, zdravie, vzdelávanie a bývanie).
6 Caskey, J., C. R. Duran, a T. M. Solo (2006). Obyvatelia miest bez bankových účtov v Mexiku a Spojených štátoch (The Urban Unbanked 
in Mexico and theUnitedStates). Analytická správa3835. Svetová banka, Washington, DC. 
7 Spoločná správa SGI – Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a Školy dokorán, n.o., 2014, nezverejnené

2. Zvýšiť ochranu marginalizovaných rómskych komunít pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi 
praktikami úverových spoločností systematickou terénnou prácou, vzdelávaním v oblasti finančnej gramot-
nosti a komplexnou revíziou trestnej legislatívy a finančných opatrení na ochranu finančného spotrebiteľa. 
Indikátor: Podiel rómskych domácností požičiavajúcich si od neformálnych veriteľov.

3. Podporiť rozvoj mikrofinančných programov v marginalizovaných oblastiach s prihliadnutím na 
podporu mikro, malých a stredných podnikov (MMSP) a samostatne zárobkovo činných osôb. Podporiť rast 
MMSP prostredníctvom nástrojov EÚ.

Stratégia zároveň odporúča „mikropôžičky a mikrogranty na stavebný materiál“ ako vhodné nástroje 
na obnovu bytového fondu v rámci odporúčaní pre samosprávu (str. 54). Uvedené nástroje a odporúčania 
však Stratégia nepremietla do cieľov v rámci problematiky bývania, či akčného plánu k tejto oblasti. 

Grantová schéma Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bola rozšírená o „Podporu 
aktivít zameraných na finančnú inklúziu“. Z Grantovej schémy („Výzva č. I ÚSVRK 2013 na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“) boli financované 
prieskumy zamerané na úroveň finančnej gramotnosti v prostredí MRK, ich výsledky zatiaľ neboli 
publikované. Prieskumy sú však len prvým krokom a realizované prieskumné aktivity nepomôžu 
zvýšiť počet domácností s účtom v banke alebo sporiacim účtom. Oveľa dôležitejšie pri napĺňaní cieľov 
finančnej inklúzie je prakticky zapojiť obyvateľov MRK do mikropôžičkových a mikrograntových programov, 
ktorých prijímatelia (beneficiaries) majú ich prostredníctvom šancu zlepšiť kvalitu svojho života. 

Prebieha revízia cieľov Stratégie, ktorá má byť predložená do októbra 2015. Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity začal v roku 2015 proces revízie Stratégie a tvorby nových akčných plánov 
nielen pre štyri  vyššie uvedené prioritné oblasti (zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a zdravie), ale taktiež 
pre oblasť finančného začleňovania, pričom predmetný, ucelený dokument má byť predložený vláde v ok-
tóbri 2015. ETP Slovensko sa prostredníctvom účasti v pracovnej skupine na prípravu akčného plánu snaží 
premietnuť čo najviac skúseností a odporúčaní zo Sporiaceho programu do akčných plánov revidovanej 
Stratégie. Revízia Stratégie je príležitosťou na zdôraznenie dôležitosti konkrétnych praktických aktivít v te-
réne, smerujúcich k finančnému začleneniu obyvateľov marginalizovaných komunít.

Partnerská dohoda8

Partnerská dohoda, ktorú Slovenská republika s Európskou komisiou uzavrela dňa 20. júna 2014, definuje 
základnú stratégiu a priority využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 
2020 v celkovom objeme 15,3 mld. eur. 

Partnerská dohoda deklaruje podporu mikrofinančných nástrojov (str. 282), a to osobitne vo vzťahu 
k obyvateľom MRK postihnutým chudobou a vysokou mierou sociálneho vylúčenia ako špecifickej cieľovej 
skupiny. Partnerská dohoda predpokladá „podporu nákupu zariadení, technológií a licencií potrebných na 
realizáciu schváleného podnikateľského plánu subjektom sociálnej ekonomiky s dôrazom na využívanie mik-
ropôžičiek“ zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje ako jednu z plánovaných aktivít, ktoré sú súčas-
ťou tzv. integrovaného prístupu v rámci prioritnej osi Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK.

Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020
Operačný program Ľudské zdroje9 („OP ĽZ“) predstavuje najkonkrétnejšiu formuláciu cieľov verej-
ných politík v oblasti finančného začleňovania. V popisnej časti materiálu OP ĽZ uznáva, že „Rómovia 
... reprezentujú populáciu, ktorá je väčšinou zasiahnutá kombináciou viacerých foriem vylúčenia. Najvýraz-
nejším prejavom vylúčenia MRK je chudoba, ktorá sa u majoritnej populácie v marginalizovaných územiach 
nevyskytuje v takej miere. Bez systematického prístupu, ktorý bude integrovať politiky a nástroje v oblasti 
vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, finančného začlenenia a nediskriminácie nemožno stav róm-
skych komunít v reálnom čase zlepšiť a znížiť tak rastúce náklady plynúce z ich vylúčenia“ (str.142).

Prioritná os č. 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít obsahuje špecifický cieľ 5.1.2 Zvý-
šiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšet-
kým Rómov, ku ktorému uvádza nasledovné: „Nepravidelný príjem a nízka miera finančných úspor vedie 
k ekonomickej neistote a neschopnosti čeliť neočakávaným výdavkom bez externej finančnej podpory, čo má 
za následok rozširovanie úžery. Pri nízkopríjmových domácnostiach je potrebné zaviesť finančné plánova-
nie na nevyhnutné zabezpečenie základných životných nákladov zo značne obmedzených zdrojov a riade-
nie prípadného finančného dlhu s cieľom zamedziť prehlbovanie chudoby. Prístup k bezpečnému spôsobu 
sporenia, k využívaniu mikropôžičkových programov umožní obyvateľom MRK lepšie reagovať na prípadné 
výpadky v príjme a dáva možnosť investovať do samostatne zárobkových činností (SZČ) u začínajúcich 
rómskych živnostníkov s inak limitovaným prístupom k získaniu štandardného bankového úveru“ (str. 98).

8 http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1403257705.upl&ANAME=Partnersk%C3%A1+dohoda+SR+na+roky+/stranky-uvsr/.docx
9 http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=3685
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3.
 

Realizácia 
Sporiaceho programu (ida) “Splňme Si Svoj Sen”
Zámer Sporiaceho programu 
Zámerom Sporiaceho programu bolo overiť fungovanie modelu sporenia vo viacerých obciach 
s MRK za účelom získania skúseností, východísk a podkladov pre odporúčania a tvorbu systema-
tických nástrojov verejnej sociálnej politiky. Sporiaci program môže byť efektívnym a dlhodobým 
nástrojom sociálnej pomoci chudobným a sociálne vylúčeným rodinám a jednotlivcom. 

Na základe exaktných skúseností z terénu sme zanalyzovali poznatky z realizácie programu a sformulovali návrhy, 
ktoré sa môžu stať základom pri tvorbe budúcich návrhov verejných politík, týkajúcich sa sociálnej a finančnej inklúzie.  

Súčasne bolo zámerom programu aj pomôcť klientom s nízkym príjmom zvýšiť svoju životnú úroveň a nado-
budnúť, zveľadiť a zhodnotiť osobný majetok, ako aj zvýšiť sociálnu mobilitu klientov. 

Okrem vyššie uvedeného bolo zámerom programu aj spropagovať a prezentovať závery Sporiaceho progra-
mu odbornej i laickej verejnosti.

Priebeh Sporiaceho programu 
Sporiaci program sme realizovali v dvoch fázach, ako IDA1 – Individual Development Accounts (Účty osob-
nostného rozvoja) v rokoch 2007 - 2009 a IDA2 v rokoch 2010 - 2014 celkom v 38 obciach a mestách stred-
ného a východného Slovenska. Klienti, ktorí si sporili, mali trvalé bydlisko v obciach a mestách, v ktorých 
ETP Slovensko: (i) prevádzkuje komunitné centrá, alebo (ii) kde má vybudovanú dlhodobú partnerskú spo-
luprácu s miestnou samosprávou, alebo s neziskovými organizáciami: Abovce, Bidovce, Boliarov, Cinobaňa, 
Detva, Ďurkov, Helcmanovce, Hliník nad Hronom, Hodejov, Jablonov, Jesenské, Kecerovce, Kecerovské 
Pekľany, Kojatice, Kokava nad Rimavicou, Košice, Mníšek nad Hnilcom, Moldava nad Bodvou, Nálepkovo, 
Ochtiná, Ostrovany, Prešov, Rankovce, Ražňany, Rudňany, Sabinov, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, 
Stará Ľubovňa, Stropkov, Šimonovce, Turňa nad Bodvou, Uhorské, Veľké Dravce, Veľké Kapušany, Veľký 
Blh, Vtáčkovce a Žiar nad Hronom. Klienti pochádzali zo segregovaných  koncentrácií v extraviláne aj intra-
viláne obcí, z koncentrácií na okraji obcí, z obydlí segregovaných v intraviláne obcí.  

Počas ôsmich rokov sme mali za cieľ zapojiť do programu 750 klientov, jednotlivcov alebo rodín z MRK. Naj-
prv sme pripravili Ponuku a podmienky pre záujemcov o zapojenie sa do Sporiaceho programu. Súčasťou 
programu bolo zvýšenie finančnej gramotnosti a schopnosti klientov hospodáriť s obmedzenými finančnými 
prostriedkami. Pre účastníkov programu boli pripravené dva druhy finančného vzdelávania: (i) Nebojme sa 
peňazí pre menej skúsených a (ii) Naplánuj si budúcnosť pre skúsených klientov, ktorí už mali zriadený účet, 
vkladnú knižku v banke a/alebo čerpali pôžičku od bankovej alebo nebankovej inštitúcie. Miestni komunitní 
pracovníci pomáhali klientom úspešne sa udržať v programe minimálne počas šiestich mesiacov. 

V rokoch 2007 - 2009 sa do Sporiaceho programu IDA1 zapojilo 272 klientov, z toho 159 (58,46 %) program 
ukončilo úspešne, v rokoch 2010 - 2014 v Sporiacom programe IDA2 participovalo 654 klientov, z nich 
467 (71,40 %) ho úspešne ukončilo. Celkom si počas oboch fáz projektu sporilo 926 klientov. 300 klientov 
(32,40 %) neuspelo, pretože nesplnili podmienky a sporenie predčasne ukončili. 626 klientov (67,60 %) 
z celkového počtu 926 bolo úspešných a na konci sporenia im bol vyplatený bonus (finančná prémia). 

Zo všetkých miest zapojených do programu bolo najviac klientov v Starej Ľubovni (144), z nich 102 (70,83 %) 
program úspešne ukončilo. Spomedzi obcí boli v sporení najaktívnejší obyvatelia obce Ostrovany (Prešov-
ský kraj), kde sa zapojilo do programu 133 rodín alebo jednotlivcov, z nich 92 (69,17 %) s úspechom. 

Úspešný bol ten klient, ktorý splnil prísne podmienky programu: (i) pravidelný mesačný vklad (ii) vopred 
dohodnutej sumy peňazí (iii) počas celej doby sporenia na (iv) vopred dohodnutý cieľ – predmet sporenia. 
Tieto podmienky boli súčasťou Zmluvy o osobnej zodpovednosti, ktorú uzavrel klient s ETP Slovensko. 
Klient Sporiaceho programu povinne absolvoval finančné vzdelávanie, a to buď Nebojme sa peňazí alebo 
Naplánuj si budúcnosť. 

Synergie
Úspešný priebeh programu podporili aktivity, ktoré ETP Slovensko pravidelne a dlhodobo organizuje v ko-
munitných centrách, ako je poskytovanie komplexných sociálnych služieb a vzdelávanie. Súčasťou integ-
rovaných sociálnych služieb komunitných centier sú aj vzdelávacie programy pre deti, mládež a dospelých 
všetkých vekových kategórií, spoločenské, kultúrne a športové aktivity, mikropôžičkový program, v niekto-
rých obciach výstavba nízkoštandardných nájomných bytov a/alebo svojpomocná výstavba nízkonáklado-
vých domov do osobného vlastníctva klientov. 

Realizovaním aktivít v rámci danej prioritnej osi sa pritom predpokladajú nasledovné výsledky:
• zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK
• zvýšená miera informovanosti obyvateľov MRK zameraná na oblasť finančného poradenstva  

(zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov MRK)
• zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK

Za vhodný typ aktivít na podporu v rámci daného špecifického cieľa 5.1.2. potom OP ĽZ označuje 
„podporu programov finančnej gramotnosti, riadenia dlhu a sporenia ako nástroja pre uľahčenie vstupu 
na otvorený trh práce (TP), s cieľom zvýšiť informovanosť v oblasti finančných služieb, mikropôžičkových a 
sporiacich programov vrátane podporných činností, a podpory rozvoja mikrofinančných programov“ (str. 98). 

Obdobný typ aktivít má sa podporiť aj v rámci špecifického cieľa 4.1.1, ktorým je Zvýšenie účasti 
najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane účasti na trhu práce. 

Operačný program Ľudské zdroje, podobne ako Rámec EÚ na integráciu Rómov do roku 2020, vytvá-
ra podmienky na širšie využitie skúseností zo Sporiaceho programu a jeho rozšírenie na celé územie 
Slovenska, do všetkých MRK. 

Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020
Na úrovni EÚ predstavuje základný dokument k problematike sociálneho začleňovania Rómov Rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 202010, ktorým Európska komisia vyzvala členské štáty 
na zintenzívnenie snáh o sociálne začlenenie Rómov a prijatie národných stratégií. 

Zatiaľ čo samotný Rámec EÚ sa zameriava na základné štyri prioritné oblasti a problematiku finančnej inklú-
zie priamo nespomína, nadväzujúca Správa o realizácii Rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov11 prijatá Komisiou v Bruseli 2. apríla 2014 už uvádza, že sa málo „využíva potenciál vytvárania 
pracovných miest pre Rómov prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti, (sociálneho) pod-
nikania a využitia inovatívnych finančných nástrojov“ a „....členské štáty sa v záujme odstránenia roz-
dielov v zamestnanosti medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom vyzývajú, aby zaistili nediskriminačný 
prístup Rómov na otvorený trh práce, k samostatnej zárobkovej činnosti a mikroúverom a k odbornému 
vzdelávaniu“. 

Vo vzťahu k finančnej inklúzii všeobecne sa Európska komisia zamerala najmä na základný prístup 
k bankovému účtu a pochopenie zložitých finančných produktov, a to prostredníctvom publikácie Od-
porúčania pre prístup k základným platobným účtom  ako pomôcky na podporu finančného začlenenia pre 
spotrebiteľov v Európe, v rámci ktorej vyzvala členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť účtov zákazníkom 
za primerané poplatky. 

10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=SK
11 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/SK/1-2014-209-SK-F1-1.Pdf
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Prehľad cieľov sporenia 

Program IDA1 Ciele sporenia

 Bývanie Vodičský preukaz Kúpa počítača Vzdelanie Rozvoj podnikania

 Počet žiadateľov 260 9 1 1 1

Úspešní 152 5 1 1 0

Neúspešní 108 4 0 0 1

Celkom 272

Program IDA2 Ciele sporenia

 Bývanie Vodičský preukaz Kúpa počítača Vzdelanie Rozvoj podnikania

 Počet žiadateľov 584 26 28 16 0

Úspešní 406 20 26 15 0

Neúspešní 178 6 2 1 0

Celkom 654

IDA1 & IDA2 Ciele sporenia

 Bývanie Vodičský preukaz Kúpa počítača Vzdelanie Rozvoj podnikania

 Počet žiadateľov 844 35 29 17 1

Úspešní 558 25 27 16 0

Neúspešní 286 10 2 1 1

Celkom 926

IDA1 & IDA2  Ciele sporenia v percentách

Celkom Bývanie Vodičský preukaz Kúpa počítača Vzdelanie Rozvoj podnikania

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %

IDA1 272 29,37 260 28,08 9 0,97 1 0,11 1 0,11 1 0,11

IDA2 654 70,63 584 63,07 26 2,81 28 3,02 16 1,73 0 0

  Celkom 926 100,00 844 91,14 35 3,78 29 3,13 17 1,84 1 0,11

V obciach, kde ETP Slovensko alebo miestna nezisková organizácia neprevádzkuje komunitné centrum, 
bola veľmi dôležitá spolupráca so samosprávou a s miestnymi terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí 
pomáhali pri výbere klientov do programu a následne klientom zapojeným do Sporiaceho programu posky-
tovali dlhodobú pomoc a podporu. 

Produkty – ciele Sporiaceho programu
Produktmi programu (t. j. cieľmi sporenia) boli také „investície“, ktoré zveľadili hodnotu majetku klienta a/
alebo vytvorili potenciál na zvýšenie jeho sociálnej mobility alebo zlepšenie pracovného a spoločenského 
uplatnenia. 

1. Osobnostný rozvoj:
•	 Získanie vodičského oprávnenia
•	 Nákup počítača, notebooku a príslušenstva
•	 Náklady na dosiahnutie univerzitného vzdelania, resp. ukončenie stredného (odborného) vzdelania

2. Investície do bývania:
•	 Oprava, rozšírenie, dokončenie stavby domu alebo bytu 
•	 Rekonštrukcia strechy, výmena okien, dverí, podláh 
•	 Vybudovanie kúpeľne alebo kuchyne
•	 Inštalácia elektrických rozvodov, kúrenia, vodovodu, kanalizácie
•	 Zateplenie alebo odvodnenie domu
•	 Kúpa pozemku, bytu alebo domu
•	 Svojpomocná výstavba nízkonákladového domu

3. Rozvoj súkromného podnikania, živnosti

Klienti, ktorí zvolili ako cieľ sporenia investície do bývania, mali možnosť po ukončení sporenia zapojiť sa do Mikropô-
žičkového programu, ktorý tiež realizuje ETP Slovensko. Kapitál na neziskové požičiavanie poskytla postupne v rokoch 
2007 – 2010 americká charitatívna organizácia Habitat for Humanity International. V súčasnosti sa na nové mikropôžičky 
využívajú finančné prostriedky zo splatených mikropôžičiek.

Najväčší záujem bol o sporenie s cieľom sporenia zameraným na investície do bývania, zlepšenie kvality 
podmienok bývania, a to až u 844 klientov (91,14 %). Klienti si sporili na rekonštrukciu, prístavbu, dostavbu, 
opravu, zateplenie bytov a domov, v ktorých bývajú, kúpu pozemku, bytu, domu alebo na svojpomocnú 
výstavbu nových nízkonákladových domov. Pri tomto cieli bola úspešnosť najnižšia, a to 66,19 %, čo súvisí 
s náročnosťou cieľa sporenia, ako aj s naplánovanou výškou cieľovej sumy, ktorú klienti chceli nasporiť. 

Ostatné ciele boli marginálne zastúpené: vzdelanie si ako cieľ sporenia vybralo len 17 klientov (1,84 %), 
kúpu počítača 29 klientov (3,13 %) a získanie vodičského oprávnenia 35 klientov (3,78 %) a 1 klient (0,11% 
z celkového počtu klientov) si sporil na rozbeh podnikateľských aktivít, živnosti.  

Úspešnosť klientov, ktorí si sporili na vzdelanie (učebnice, poplatky za štúdium alebo cestovné do školy) 
alebo na kúpu počítača, bola však najvyššia. Klienti, ktorí sporili na vzdelanie mali 94,11 % úspešnosť a tí 
klienti, ktorí si sporili na kúpu počítača mali 93,10% úspešnosť. Predpokladáme, že dôvodom vysokej 
úspešnosti klientov, ktorí si sporili na vzdelanie je ich vysoká motivácia, ktorá súvisí aj s vybraným 
cieľom sporenia. Zo skúseností však vieme, že podmienky, v ktorých bývajú klienti, ktorí si sporili na vzde-
lanie, počítač alebo získanie vodičského oprávnenia, sú podstatne lepšie, ako u tých klientov, ktorí si sporili 
na bývanie.
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MAPA SLOVENSKA 
S vyznačením obcí a mieSt v Sporiacom programe
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Pri výbere obcí a miest do spolupráce na Sporiacom programe sme sa sústredili na samosprávy, s ktorými 
ETP v minulosti spolupracovalo na niektorom alebo viacerých z nasledovných projektov zameraných na 
pomoc a podporu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít: Humanitárny a sociálny projekt (IOM, 
2002-2004), Rómsky humanitárny asistenčný projekt (IOM, 2003-2004), Tvoj Spiš I – Udržateľný rozvoj ko-
munít na strednom Spiši (UNDP, MATRA, 2001-2005), Tvoj Spiš II – Zapájanie MVO do sociálnej ekonomiky 
(Európsky sociálny fond – EQUAL, 2005-2008), Premosťovanie komunít na strednom a východnom Sloven-
sku (Nórsky finančný mechanizmus, 2009-2011) a Komunita na ceste k prosperite (Švajčiarsky finančný me-
chanizmus, 2012-2015). Do programu sme zapojili aj tie obce, ktorých predstavitelia obecných samospráv, 
miestnych neziskových organizácií alebo cirkví oslovili ETP so žiadosťou o zaradenie obyvateľov sociálne 
vylúčenej rómskej komunity do sporenia. 

Atlas rómskych komunít12 identifikoval z celkového počtu 2890 obcí na Slovensku 1070 obcí a miest, v kto-
rých žije rómska komunita o počte vyššom ako 30 obyvateľov. Z 1070 obcí je 266 v Banskobystrickom, 256 
v Košickom a 243 obcí v Prešovskom kraji.  

Sporiaci program sa realizoval v 9 mestách a 29 obciach (spolu 38) Prešovského, Košického a Banskobys-
trického kraja, z toho 2 mestá a 10 obcí (spolu 12) je v Banskobystrickom kraji, 5 miest a 5 obcí (spolu 10)  
v Prešovskom a 14 obcí a 2 mestá (spolu 16) v Košickom kraji. 

V Sporiacom programe IDA1 boli zapojení obyvatelia týchto 16 obcí a miest: Abovce, Helcmanovce, Jablonov, 
Jesenské, Kokava nad Rimavicou, Mníšek nad Hnilcom, Moldava nad Bodvou, Nálepkovo, Ochtiná, Ostrova-
ny, Rudňany, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Stará Ľubovňa, Turňa nad Bodvou, Veľké Kapušany.

V Sporiacom programe IDA2 boli zapojení obyvatelia týchto 32 obcí a miest: Abovce, Bidovce, Boliarov, Ci-
nobaňa, Detva, Ďurkov, Jesenské, Hliník nad Hronom, Hodejov, Kecerovce, Kecerovské Pekľany, Kojatice, 
Kokava nad Rimavicou, Košice, Moldava nad Bodvou, Nálepkovo, Ochtiná, Ostrovany, Prešov, Rankovce, 
Ražňany, Rudňany, Sabinov, Stropkov, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Šimonovce, Uhorské, Žiar nad 
Hronom, Veľké Dravce, Veľký Blh, Vtáčkovce. 22 obcí bolo v programe IDA2 nových, 10 obcí pokračovalo 
z programu IDA1. 

400 (43,19 %) klientov bolo z Prešovského kraja, 296 (31,97 %) z Košického a 230 (24,84 %) klientov z Ban-
skobystrického kraja. Až 811 klientov (87,58 %) z celkového počtu 926 klientov malo bydlisko v obciach (14) 
alebo mestách (4), v ktorých ETP prevádzkovalo komunitné centrá. 

Klienti z Banskobystrického kraja preukázali najvyššiu disciplínu a motiváciu, z 230 klientov bolo 173 
(75,22%) úspešných, v Prešovskom kraji zo 400 klientov bolo 283 úspešných (70,75%), oproti klientom 
z Košického kraja, kde z 296 klientov bolo 170 (57,43%) úspešných. Klienti dosiahli úspech v sporení najmä 
v tých obciach, naprieč všetkými tromi krajmi, kde miestni komunitní pracovníci porozumeli myšlienke pro-
jektu, dlhodobo podporovali klientov v ich snažení a pomáhali im preklenúť zložité situácie počas sporiaceho 
obdobia.

V obciach a mestách, kde ETP prevádzkovalo komunitné centrá, bolo z 811 klientov úspešných 530 (65,35%).

12 http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/atlas_rom-kom.pdf
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Prehľad klientov podľa krajov a obcí

obec/mesto úspešní klienti  % neúspešní klienti % klienti spolu  %

B a n s k o b y s t r i c k ý  k r a j
Abovce 4 100,00 0 0,00 4 100,00

Cinobaňa 14 93,33 1 6,67 15 100,00

Detva 5 71,43 2 28,57 7 100,00

Hliník nad Hronom 3 100,00 0 0,00 3 100,00

Hodejov 7 46,67 8 53,33 15 100,00

Jesenské 5 100,00 0 0,00 5 100,00

Kokava nad Rimavicou 10 33,33 20 66,67 30 100,00

Šimonovce 25 78,13 7 21,88 32 100,00

Uhorské 8 100,00 0 0,00 8 100,00

Veľké Dravce 6 66,67 3 33,33 9 100,00

Veľký Blh 84 86,60 13 13,40 97 100,00

Žiar n/Hronom 2 40,00 3 60,00 5 100,00

Spolu BB kraj 173 75,22 57 24,78 230 100,00

K o š i c k ý  k r a j
Bidovce 2 66,67 1 33,33 3 100,00

Boliarov 1 100,00 0 0,00 1 100,00

Ďurkov 1 100,00 0 0,00 1 100,00

Helcmanovce 1 100,00 0 0,00 1 100,00

Kecerovce 13 100,00 0 0,00 13 100,00

Kecerovské Pekľany 1 100,00 0 0,00 1 100,00

Košice 2 66,67 1 33,33 3 100,00

Mníšek nad Hnilcom 0 0,00 1 100,00 1 100,00

Moldava nad Bodvou 33 35,87 59 64,13 92 100,00

Nálepkovo 12 30,77 27 69,23 39 100,00

Ochtiná 2 66,67 1 33,33 3 100,00

Rankovce 50 83,33 10 16,67 60 100,00

Rudňany 27 61,36 17 38,64 44 100,00

Turňa n/ Bodvou 2 28,57 5 71,43 7 100,00

Veľké Kapušany 5 83,33 1 16,67 6 100,00

Vtáčkovce 18 85,71 3 14,29 21 100,00

Spolu KE kraj 170 57,43 126 42,57 296 100,00

P r e š o v s k ý  k r a j
Jablonov 8 72,73 3 27,27 11 100,00

Kojatice 8 72,73 3 27,27 11 100,00

Ostrovany 92 69,17 41 30,83 133 100,00

Prešov 1 100,00 0 0,00 1 100,00

Ražňany 2 100,00 0 0,00 2 100,00

Sabinov 52 76,47 16 23,53 68 100,00

Spišské Podhradie 12 60,00 8 40,00 20 100,00

Spišský Štvrtok 4 57,14 3 42,86 7 100,00

Stará Ľubovňa 102 70,83 42 29,17 144 100,00

Stropkov 2 66,67 1 33,33 3 100,00

Spolu PO kraj 283 70,75 117 29,25 400 100,00

Spolu 626 67,60 300 32,40 926 100,00

Výber účastníkov do programu
Cieľovou skupinou Sporiaceho programu boli chudobní obyvatelia obcí a miest na východnom a strednom 
Slovensku, ktorí žijú z veľmi nízkeho príjmu zo závislej činnosti, dávok v hmotnej núdzi, dávok v nezamest-
nanosti alebo iných štátnych dávok a príspevkov, prípadne z nepravidelnej práce a brigád. 

Kritériá výberu účastníkov boli stanovené tak, aby sa programu zúčastnili klienti, ktorých miestni odborníci 
(zamestnanci obce, terénni sociálni pracovníci a pracovníci miestnych neziskových organizácií, poskytujú-
cich služby v miestnej MRK) identifikovali ako klientov s vysokou motiváciou, disciplínou, ale zároveň v takej 
sociálnej núdzi, že by cieľ sporenia nedosiahli bez pomoci programu. 

Žiadosti od klientov o zapojenie sa do programu prijímal miestny terénny sociálny pracovník a spoločne 
so žiadateľmi vypĺňal dotazník zameraný na zistenie celkovej finančnej situácie žiadateľa, jeho finančnej 
spoľahlivosti (v spolupráci s miestnou samosprávou a inými miestnymi partnermi) a odporúčal alebo ne-
odporúčal zaradenie do programu. Miestny pracovník Sporiaceho programu, najčastejšie terénny sociálny 
pracovník alebo zamestnanec obecného úradu, pomáhal klientom navrhnúť realistický finančný plán na 
dosiahnutie stanoveného cieľa sporenia, pomáhal klientom pripraviť osobný rozpočet, monitoroval pravidel-
né mesačné sporenia klientov a po dosiahnutí cieľa skontroloval využitie finančných prostriedkov na nákup 
predmetu (produktu) sporenia. 

Dôsledné preverenie finančnej situácie žiadateľov umožnilo vylúčiť takých žiadateľov, ktorí nemali dostatoč-
né zdroje na sporenie (t. j. takých žiadateľov, u ktorých bol rozdiel medzi príjmami a výdavkami menší ako 
potrebná mesačná suma určená na sporenie na zakúpenie predmetu sporenia). S vybranými žiadateľmi 
uzavrelo ETP Zmluvu o osobnej zodpovednosti, ktorá pokrývala celé obdobie sporenia.

Potenciálni žiadatelia museli spĺňať nasledovné kritériá:
§	 Byť klientmi iných programov ETP alebo iných neziskových organizácií, s ktorými ETP spolupracuje  
§	 Preukázať vysokú motiváciu a spoľahlivosť
§	 Preukázať zdroj príjmu 
§	 Pripraviť realistický plán sporenia, založený na analýze príjmov a výdavkov domácnosti 
§	 Navrhnúť vhodný cieľ využitia sporenia, ktorý zlepší kvalitu života rodiny alebo jednotlivca

Klientmi programu boli Rómovia aj Nerómovia (Slováci aj Maďari žijúci na území Slovenska). Rozhodujúcim 
pri výbere žiadateľov do programu bol veľmi nízky pravidelný príjem rodiny klienta, motivácia a spoľahlivosť. 
Rómov bolo viac ako 90% zo všetkých účastníkov programu. 

Doba sporenia
Minimálny počet mesiacov sporenia bol šesť, obvyklý dvanásť a maximálny počet mesiacov sporenia dvad-
saťštyri, v jednom výnimočnom prípade, keď si klientka sporila na obstaranie domu do vlastníctva, až šty-
ridsať mesiacov.

Sumy sporenia
Väčšina klientov si pravidelne mesačne odkladala na vlastnú vkladnú knižku, v peňažnom ústave podľa 
vlastného výberu, sumy od 10 do 50 eur, iba šiesti klienti (0,96 %), ktorí si sporili na obstaranie domu alebo 
bytu do osobného vlastníctva, si sporili 60 eur mesačne. Najmenšia nasporená suma, a teda aj bonus k nej 
vyplatený, bola 70 eur, ktoré klienti použili na dovybavenie izby alebo kuchyne, obvyklá celková nasporená 
suma bola v rozmedzí od 400 do 600 eur (46,64 % klientov), ktorú najčastejšie využili klienti na zlepšenie 
kvality bývania. Najvyššia nasporená suma bola 1200 eur, v tomto prípade si klient sporil na kúpu rodinného 
domu.

Ľudské zdroje
Klientom pri ich snahe nasporiť si vopred dohodnutú sumu na cieľ stanovený na začiatku sporenia pomáhali 
a viedli ich miestni komunitní pracovníci. Niektorí komunitní pracovníci boli zamestnancami ETP, v nie-
ktorých prípadoch komunitnými pracovníkmi Sporiaceho programu boli sociálni terénni pracovníci, zamest-
nanci obce alebo neziskových organizácií. 

Veľkú úlohu pri zotrvaní a udržaní sa klienta v Sporiacom programe mal práve miestny komunitný pracovník, 
ktorý bol v pravidelnom kontakte s klientom minimálne jedenkrát mesačne a bol zodpovedný aj za finančné 
vzdelávanie klientov. 

Na začiatku programu komunitný pracovník podrobne vysvetlil klientom pravidlá programu. Počas sporenia 
klientov povzbudzoval, aby vydržali, prekonali ťažkosti, pomáhal im poradiť si v ťažkých chvíľach, pri neoča-
kávaných výdavkoch klientom radil, ako ich vyriešiť a zároveň nemusieť ukončiť účasť v programe. 

V odôvodnených prípadoch, ak to bolo naozaj nevyhnutné, miestny pracovník po porade s projektovým 
manažérom odsúhlasoval výber časti prostriedkov z vkladnej knižky, napríklad pri vážnych rodinných uda-
lostiach, chorobách a podobne. 
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Starostlivý komunitný pracovník, ktorý obyvateľov MRK dôkladne a dlhodobo poznal, navrhol do programu 
len tých obyvateľov obce, u ktorých bol presvedčený, že náročné podmienky Sporiaceho programu zvládnu. 
Po tom, ako bol klient oficiálne prijatý do programu, po uzavretí Zmluvy o osobnej zodpovednosti medzi 
klientom a ETP, bolo úlohou komunitného pracovníka pravidelne poskytovať klientom potrebnú podporu 
a pomoc a umožniť im absolvovanie finančného vzdelávania, aby splnili prísne podmienky a mohli získať 
finančnú prémiu. 

V obciach, v ktorých bol komunitným pracovníkom dlhodobo ten istý zamestnanec, ktorý dobre 
poznal klientov a ktorému klienti dôverovali, bol program najúspešnejší. 

Finančné vzdelávanie
Klienti zapojení do Sporiaceho programu absolvovali minimálne jedno, v niektorých prípadoch aj dve rôzne 
školenia finančnej gramotnosti a rodinného finančného plánovania (Nebojme sa peňazí a Naplánuj si budúc-
nosť). Obe školenia boli vytvorené ETP Slovensko, vzdelávacie materiály Naplánuj si budúcnosť boli vytvo-
rené v spolupráci s partnerom (Habitat for Humanity International) a adaptované na podmienky vylúčených 
rómskych komunít na Slovensku. Finančné vzdelávanie Nebojme sa peňazí je individuálne, komunitný pra-
covník školil klientov individuálne, pri práci využíval počítačovú hru a pracovný zošit. Vzdelávanie Naplánuj 
si budúcnosť sa realizovalo v malých skupinách približne šiestich klientov. 

Cieľom školení bolo naučiť klientov Sporiaceho programu lepšie hospodáriť s osobnými financiami a dôsled-
ne si naplánovať mesačné a ročné čerpanie rodinného rozpočtu, Pracovníci programu poskytovali klientom 
Sporiaceho programu dlhodobú pravidelnú podporu, tak počas obdobia sporenia a realizácie cieľov spore-
nia, ako aj po úspešnom ukončení sporenia. Finančné vzdelávanie absolvovalo celkovo 782 klientov (84,45 
% zo všetkých klientov programu). Klienti, ktorí boli z programu vylúčení v prvých mesiacoch svojho zapoje-
nia sa, nestihli absolvovať finančné vzdelávanie. 

Účasťou  klientov na Finančnom vzdelávaní sa zlepšila ich finančná gramotnosť, ako aj celková schopnosť 
plánovať svoj život a stanovovať si dlhodobé priority. Témy vzdelávania, ako tvorba núdzového fondu, nebez-
pečenstvo pôžičiek od nebankových subjektov, pomáhajú znižovať riziká dlhodobej zadlženosti klientov. 

Komplexnosť služieb poskytovaných klientom
V obciach, kde ETP poskytovalo vo svojich komunitných centrách komplexné služby (vzdelávanie pre deti 
predškolského a školského veku, dospelých, programy v oblasti zdravia, bývania, finančnej inklúzie a za-
mestnávania), bolo do Sporiaceho programu zapojených podstatne viac klientov (811, t. j. 87,58 %), ako 
v obciach, kde ETP komunitné centrá neprevádzkuje (115, t. j. 12,42 %).   

Motivácia - spolufinancovanie predmetu sporenia – bonus (finančná prémia)
Sporiaci program poskytol 608 klientom (97,12 %) z celkového počtu 626 úspešných klientov, pomer spo-
lufinancovania predmetu sporenia 1:1, t. j. klienti získali z programu finančnú prémiu (bonus) v rovnakej 
sume ako bola suma, ktorú si nasporili. 7 klientov (1,12%), ktorí si sporili na obstaranie domu alebo bytu do 
osobného vlastníctva v druhej fáze Sporiaceho programu, získalo finančnú prémiu vo výške trojnásobku na-
sporenej sumy 1:3, 10 klientov (1,6 %) získalo bonus vo výške 2,5-násobku nasporenej sumy 1:2,5 a jeden 
klient (0,16%) získal finančnú prémiu vo výške dvojnásobku nasporenej sumy, t. j. 1:2.

Aj napriek tomu, že výška finančnej prémie bola veľmi motivačná (minimálne 100 %) v porovnaní s produkt-
mi bánk alebo stavebných  sporiteľní (v súčasnosti sa úroky pri dlhodobých vkladoch pohybujú v rozmedzí 
od 2 % do maximálne 3 % ročne), náročnosť Sporiaceho programu zvládli iba dve tretiny klientov, presnejšie 
67,60 %. Jedna tretina klientov z rôznych dôvodov, najčastejšie finančných, nedokázala počas pomerne 
dlhého obdobia plniť podmienky Sporiaceho programu. Preto klienti buď sami vystúpili, vzdali sa alebo pre 
nedodržanie zmluvných podmienok boli z programu vylúčení.

Závery
Druhá fáza Sporiaceho programu IDA2 bola úspešnejšia. Najmä kvôli tomu, že pri stanovovaní podmienok 
na zapojenie klientov a pri navrhovaní podporných aktivít pre klientov programu sme čerpali zo skúseností 
nadobudnutých počas programu IDA1. 

Model sporenia, keď si klienti odkladali na vkladnú knižku mesačne 30-40 eur počas 12 mesiacov, bol naj-
častejší u úspešných klientov programu IDA1. Preto v programe IDA2 komunitní pracovníci odporúčali klien-
tom, aby sporili jeden rok a aby sporili čiastky v rozsahu 30-35 eur mesačne. Len vo výnimočných prípadoch 
boli do programu IDA2 zaradení klienti, ktorí si chceli sporiť menšie alebo väčšie sumy, ako bola odporúčaná 
suma, alebo klienti, ktorí si chceli sporiť kratšie či dlhšie ako 12 mesiacov. 

Kratší čas sporenia a nižšie mesačné sumy menej motivovali klientov zotrvať v programe, a to aj vzhľadom 
na výšku finančnej prémie (bonus), ktorú klient mohol získať. Pri dlhšej dobe sporenia, t. j. pri sporení dlh-
šom ako jeden rok, bolo získanie finančnej prémie príliš vzdialené, a preto takíto klienti v programe nevy-
držali. Odkladať mesačne sumy vyššie ako 40 eur bolo pre klientov veľmi náročné. Aj táto skupina klientov 
veľmi často porušila zmluvné podmienky, a preto musela byť zo Sporiaceho programu vylúčená. 

Veľmi dôležité pri realizácii Sporiaceho programu boli priebežné konzultácie so zástupcami OSF a OSI. 
Po dôslednom oboznámení sa so situáciou a konkrétnymi podmienkami v teréne boli ochotní po zvážení 
všetkých pre a proti súhlasiť s čiastočnými zmenami v programových aktivitách, tak, aby odrážali potreby 
terénu a advokačnej práce. Rovnako oceňujeme ich otvorenosť pri predĺžení realizácie programu o dva roky, 
vďaka ktorej sa mohol Sporiaci program stať súčasťou legálnej svojpomocnej výstavby rodinných domov do 
osobného vlastníctva klientov v Rankovciach.

Prezentácia Sporiaceho programu
Sporiaci program sme od začiatku jeho implementácie v roku 2007 opakovane prezentovali zástupcom re-
levantných ministerstiev a inštitúcií: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva vnútra SR – Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity, Ministerstva financií SR a ďalších inštitúcií, ako Fond sociálneho rozvoja, t. č. Implementačná 
agentúra pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, Inštitút zamestnanosti, Inštitút finančnej politiky pri Minis-
terstve financií SR, Svetová banka, predstaviteľom veľvyslanectiev krajín na Slovensku, Európskej komisie, 
domácich aj medzinárodných neziskových organizácií. 
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4.SkúSenoSti a odporúčania z realizácie  
Sporiaceho programu

Klientom, ktorí sa zapojili do Sporiaceho programu, sa zlepšila kvalita života v nasledovných prioritných oblas-
tiach, ktoré sledujú verejné politiky a sú stanovené v Stratégii Vlády SR pre integráciu Rómov do roku 2020:

•	 Bývanie – na zlepšenie kvality bývania si sporilo 558 (89,13 %) zo 626 úspešných klientov. 
•	 Vzdelanie –  v rodinách zapojených do programu sa kladie väčší dôraz na vzdelávanie detí, vytvo-

ril sa lepší priestor na vzdelávanie v domácom prostredí. Na vzdelanie úspešne sporilo 16 klientov, 
všetci boli alebo sú študentmi stredných alebo vysokých škôl (6 SŠ, 10 VŠ). 

•	 Zdravie – zlepšili sa hygienické podmienky domácností zapojených do Sporiaceho programu, a to 
najmä z dôvodu, že 21,5 % klientov si sporilo na opravu a výstavbu vodovodov, kúpeľní, kuchýň, 
sprchovacích kútov a pod. 

•	 Zamestnanosť – opravy a rekonštrukcie obydlí realizovali klienti svojpomocne pod odborným ve-
dením stavebného koordinátora, zamestnanca ETP, pričom nadobudli pracovné zručnosti. 

V decembri 2014 ETP v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach zrealizovalo 
dotazníkový prieskum v šiestich obciach na vzorke 351 (37,90 %) klientov. Z nich bolo 284 (80,91 %) úspeš-
ných a 67 (19,09 %) nedokončilo sporenie. 

•	 Podiel zamestnaných medzi úspešnými klientmi je po skončení Sporiaceho programu štatis-
ticky významne vyšší ako medzi neúspešnými. Úspešní klienti z prieskumu si s 2,5-násobne 
vyššou pravdepodobnosťou našli prácu v porovnaní s neúspešnými klientmi. Podľa dotazníko-
vého zisťovania má každý šiesty úspešný klient po skončení programu prácu. Spomedzi 
neúspešných klientov má prácu len každý pätnásty.

•	 Finančná sebestačnosť klientov po ukončení Sporiaceho programu - u úspešných klientov 
došlo k štatisticky významnej pozitívnej zmene strednej úrovne príjmu (v porovnaní so stavom pred 
zapojením sa do programu), u neúspešných klientov k významnej zmene nedošlo. 

•	 Finančná disciplína - medzi úspešnými a neúspešnými klientmi sú štatisticky významné rozdiely 
aj v schopnosti pravidelne vkladať dohodnutú čiastku sporenia na vkladnú knižku. 40 % úspešných 
klientov uviedlo, že finančné prostriedky vkladali na vkladnú knižku bez akýchkoľvek problémov, 
v porovnaní s  28 % neúspešných klientov, ktorí dokázali vkladať finančné prostriedky na vkladnú 
knižku bez problémov. Naopak, veľké problémy vkladať malo 30 % neúspešných a len 10 % úspeš-
ných klientov. 

•	 Finančné plánovanie a hospodárenie - úspešní a neúspešní klienti sa líšia štatisticky významne 
aj v hodnote veľkých nákupov krátko po získaní (prevzatí) pravidelného mesačného príjmu (plat 
alebo sociálne dávky). Úspešní klienti nakupujú veľký nákup v priemere za 109,21 eur mesačne, 
neúspešní míňajú viac, v priemere 127,73 eur mesačne. 

V rodinách,  ktoré boli v Sporiacom programe úspešné, sme pozorovali zmeny správania, napríklad deti 
a mládež z týchto rodín sa častejšie zapájajú do vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových 
aktivít organizovaných v komunitných centrách, ich rodičia majú väčší záujem o to, aby si deti dokončili stre-
doškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. Schopnosť jednotlivcov zotrvať v Sporiacom programe zvýšila 
ich vážnosť v miestnej komunite. Niektoré deti rodičov zapojených do prvej fázy Sporiaceho programu IDA1 
sa po dovŕšení dospelosti zapojili do IDA2. Ciele sporenia týchto mladých ľudí sa však od cieľov rodičov 
líšili: rodičia si sporili na zlepšenie kvality bývania, mladí vo veku od 18 rokov vyššie na získanie vzdelania.

Účasťou  klientov na Finančnom vzdelávaní sa zlepšila ich finančná gramotnosť, ako aj celková schop-
nosť plánovať svoj život a stanovovať si dlhodobé priority. Témy vzdelávania ako tvorba núdzového fondu, 
nebezpečenstvo pôžičiek od nebankových subjektov pomohli klientom znížiť riziko dlhodobej zadlženosti. 
Sporiaci klienti sú v menšej miere vystavení exekúciám. Niektorí úspešní klienti Sporiaceho programu po 
absolvovaní školenia finančnej gramotnosti a po absolvovaní celého cyklu sporenia sa odmietli zapojiť do 
Mikropôžičkového programu, organizovaného ETP. Ako dôvod uviedli, že ak by si zobrali mikropôžičku, 
predmet, o ktorý mali záujem, by bol pre nich podstatne drahší, ako keď si naň postupne nasporia. 

Po ukončení Sporiaceho programu niektorí klienti nezrušili vkladné knižky a v sporení pokračujú. 

Vyššie uvedené fakty a skúseností získané počas Sporiaceho programu potvrdzujú skúsenosti zo zahraničia, 
a to, že zlepšenie prístupu k základným finančným službám, ako sú mikrosporiace a mikropôžičkové progra-
my, či finančné vzdelávanie pozitívne ovplyvňujú život chudobných obyvateľov sociálne vylúčených komunít.13

Klienti Sporiaceho programu, ktorí sa následne zapojili do Mikropôžičkového programu, sú disciplinovaní aj pri 
splácaní mesačných splátok mikropôžičiek. Napríklad v obci Ostrovany z 92 klientov, ktorí boli úspešní v Sporia-
com programe, boli mikropôžičky poskytnuté 66 klientom (72 %). Z nich má dlh splatený 43 klientov (65 %) a 23 
klientov (35 %) mikropôžičku pravidelne spláca. V Starej Ľubovni zo 102 úspešných klientov Sporiaceho programu 
bola mikropôžička poskytnutá 49 klientom (48 %), 18 z nich (37%) má dlh splatený, 21 klientov (63 %) poskytnutú 
mikropôžičku spláca. 168 klientov Sporiaceho programu získalo mikropôžičku z Mikropôžičkového programu, 77 
(45,83 %) klientov mikropôžičku už splatilo a 47 (27,97 %) klientov pravidelne spláca. 44 klientov (26,19 %) spláca 
pôžičku s omeškaním.

Odporúčania
Výsledky Sporiaceho programu potvrdzujú, že aj klienti a rodiny, ktoré sú dlhodobo poberateľmi 
dávok v hmotnej núdzi alebo majú len veľmi nízky príjem, si dokážu nasporiť, a to za predpokladu, 
že sú vhodne motivované a podporované miestnymi komunitnými pracovníkmi, ktorým dôverujú. 
Zlepšenie podmienok bývania a základných hygienických podmienok významným spôsobom zvyšuje záu-
jem a neskôr aj možnosti klientov sociálne sa začleniť. 

Na základe osemročných skúseností, overených na vzorke 926 klientov z 38 obcí a miest východ-
ného a stredného Slovenska, môžeme potvrdiť, že Sporiaci program je vhodným nástrojom sociálnej 
práce. Preto navrhujeme jeho systemizáciu, alebo pokračovanie v overovaní väčšieho rozsahu v rámci 
národných projektov, zameraných na poskytovanie sociálnych služieb a overenie efektívnosti inovatívnych 
nástrojov verejných politík, akým je napríklad Národný projekt Komunitné centrá. 

Nižšie uvádzame niektoré z možností osvojenia princípov Sporiaceho programu rozšírením a doplnením 
existujúcich nástrojov sociálnych politík:

•	 Sporiace bonusy môžu byť vyplácané po splnení podmienok sporenia klientom prostred-
níctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako jednorazové dávky v hmotnej núdzi. 

•	 Obdobne by po splnení určených podmienok mohli obce, resp. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) 
poskytovať účelové sociálne pôžičky, viazané na investície do zlepšenia kvality bývania alebo 
obstarania nového bývania.

•	 Súčasné nástroje štátnych politík podpory sporenia na bývanie (najmä stavebné sporenie) 
by mohli byť doplnené o model mikrosporenia so sporiacim bonusom, vyplácaným na prin-
cípe štátnej prémie, napríklad formou osobitného sporiaceho produktu ŠFRB pre klientov nižších 
príjmových skupín. Na Slovensku nie sú zatiaľ vytvorené vhodné programy (berúc do úvahy výšku, 
zdroj a nepravidelnosť príjmov), ktoré by nízkopríjmovým domácnostiam zaručovali prístup k fi-
nančným nástrojom a finančným službám.

•	 V  súvislosti s prípravou novej legislatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k príspev-
ku na bývanie navrhujeme, aby sa príspevok na bývanie poskytoval aj občanovi, ktorý v sú-
časnosti nespĺňa podmienky nároku (teda zatiaľ nie je vlastníkom ani nájomcom nehnuteľnosti, 
vhodnej na bývanie), ale aktívne sa snaží otázku bývania vyriešiť formou účelového sporenia 
na vlastné bývanie, ktoré si občan svojpomocne obstaráva. Tento tzv.účelový príspevok na 
bývanie by sa vyplatil jednorazovo, po úspešnom ukončení sporenia a splnení všetkých podmienok.

Aj napriek dosiahnutým pozitívnym výsledkom nemožno Sporiaci program pokladať za univerzálny nástroj 
boja s chudobou. Je to špecifický nástroj, ktorý sa veľmi pozitívne vníma práve v chudobných rómskych 
komunitách. Sporenie by sa malo stať podporným motivačným nástrojom pre najchudobnejšie domácnosti, 
ktoré si uvedomujú potrebu zlepšiť vlastnú situáciu. 

13 Caskey, J., C. R. Duran, a T. M. Solo (2006). Obyvatelia miest bez bankových účtov v Mexiku a Spojených štátoch (The Urban Unbanked 
in Mexico and the United States). Analytická správa 3835. Svetová banka, Washington, DC
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Stará Ľubovňa – prvý vysokoškolák z Podsadku
Dávid Korčkovský z osady Podsadek v Starej Ľubovni si ešte ako chlapec povedal, že bude študovať, aby 
ostatným v osade mohol pomáhať. Dnes je štvrtákom na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore 
sociál na práca. Vlani získal titul bakalára, o rok bude magistrom.
Od roku 2003, odkedy v Starej Ľubovni vzniklo komunitné centrum, sa celá Dávidova rodina pravidelne 
zúčastňovala na aktivitách, ktoré organizovalo ETP Slovensko a jeho partneri. 
Dávidov otec mal v pláne zrekonštruovať dom, preto sa už v roku 2007 zapojil do Sporiaceho projektu IDA1 
a následne do Mikropôžičkového programu. Dôsledkom jeho snáh a odriekania  je murovaný dom, v ktorom 
má jeho päť detí vhodné podmienky na učenie sa. 
Aj Dávid a jeho súrodenci sú pravidelnými návštevníkmi komunitného centra. Mladší chodili do predškol-
ského klubu, starší využívajú doučovanie a záujmové krúžky, aby sa lepšie pripravili na školské vyučovanie. 
Po dosiahnutí plnoletosti sa aj Dávid zapojil do Sporiaceho programu. Jeho túžbou bolo mať  vlastný po-
čítač, na ktorom si bude pripravovať školské zadania a úlohy. Samozrejme, dnes  ho už má. Je jediným 
mladým chalanom z osady, ktorý má vlastnú izbu a v nej aj svoj počítač, prvý v osade, kúpený z vlastných 
nasporených peňazí a bonusu zo Sporiaceho programu. 
Dávid je vo svojej komunite lídrom a pozitívnym príkladom pre deti a mládež. Jeho príklad  motivuje mlad-
ších pre aktívnu  prácu v komunitnom centre. 
Dávidovým koníčkom je fotografia a fotoaparátom rád zaznamenáva impresívne momenty okolo seba. Už 
pred štyrmi rokmi jeho snímky pochválil renomovaný fotograf Yuri Dojč. Úspech mali na výstavách v Bruseli, 
Bratislave, Košiciach a iných mestách Slovenska.  
Svoju fotografickú zručnosť a umelecké cítenie teraz Dávid odovzdáva mladým talentom. Stal sa v osade 
lektorom Tvorivej fotografickej dielne. 
Veríme, že aj fotky detí z fotografického klubu si nájdu cestu do sveta.

Moldava nad Bodvou – z chatrče do domu
Denise Baszczurovej sa splnil sen, o akom v detstve netušila,  že sa vôbec dá snívať. Nevedela si pred-
staviť, aké je to mať vlastný dom. Od januára 2015 svoj vlastný dom má v slušnej časti mesta Moldava nad 
Bodvou. Po desiatich rokoch trápenia sa v maličkej chatrči v osade na Budulovskej, kde je kopa špiny, pije 
sa, fetuje a je veľmi ťažké udržiavať hygienu.
Komunitné centrum ETP Slovensko vnuklo rodine myšlienku, aby sa dala na sporenie. Igor a Denisa sa za 
celých desať rokov života v chatrči nevzdali myšlienky, že sa z nej jedného dňa dostanú. Ani jeden nemá 
prácu a žijú iba zo sociálnych dávok. Na každomesačné odkladanie peňazí sa však odhodlali, Denisa si už 
zvykla hospodáriť z mála. V Sporiacom programe ETP Slovensko si za 40 mesiacov našetrili tisíc dvesto 
eur, a preto mali nárok na bonus. 
V meste sa práve vtedy núkala rýchla a výhodná kúpa staršieho rodinného domu. S pomocou Sporiaceho 
programu IDA a finančnej podpory od Igorovej mamy si mohli tento dom kúpiť. Igor na ňom dennodenne 
pracoval a opravoval ho. 
A Denisa, spolu so štyrmi deťmi, sa zo dňa na deň viac tešili. Namiesto malej chatrče majú teraz pekný, dvo-
jizbový dom s veľkou kuchyňou, zakrytý novou strechou, ktorá ich v nepohode inak ochráni ako tá na chatrči.  

Ostrovany za múrom
Štvordetná rómska rodina čerstvých päťdesiatnikov Ladislava a Kvetoslavy Kaleja – Januvovcov z Ostrovian 
požíva úctu medzi Rómami i nerómami. Žijú za múrom, ktorý necitlivo delí rómsku osadu od obce. Ich dom 
je priestranný, murovaný, nechýba v ňom vodovod a sociálne zariadenie, sú napojení na elektrinu i plyn. 
„Vďaka ETP Slovensko,“ hovoria. 
„Vďaka predovšetkým ich vlastnému úsiliu,“ poopravujeme. 
Ich dom nadobudol dnešnú kvalitu pred tromi rokmi. Prv, ako sa Kalejovci pustili do rekonštrukcie, zapojili 
sa do sporiaceho a mikropôžičkového programu, vďaka ktorým získali potrebné finančné prostriedky. Pod-
mienky programov stopercentne plnili, hoci neraz im bolo ťažko.  Ladislav a Kvetoslava sú nezamestnaní 
a Ladislav má ešte aj zdravotný problém. V kraji, kde sa ťažko hľadá práca, majú s tým problém aj ich deti. 
Najstarší syn, Ladislav Kaleja – Januv ml., si nedávno konečne našiel prácu, z ktorej má radosť - úspešne 
prešiel výberovým konaním  na komunitného pracovníka. Pre ľudí v osade je to dobrý signál, že sa oplatí 
študovať. Keby Ladislav ml. nemal strednú školu, o takúto prácu by sa nemohol ani zaujímať. 
Pod prebudenie záujmu o vzdelanie v tejto rodine sa smelo môže podpísať komunitná práca ETP Sloven-
sko - práca s dospelými i s deťmi a mládežou v komunitnom centre už od roku 2007. Maturantkou je aj 
najmladšia dcéra Zuzana, ktorá sa od lanského septembra stala pedagogickou asistentkou v ostrovianskej 
materskej škole.  
Deti Ladislav a Zuzana ešte nemajú vlastné rodiny a bývajú s rodičmi v peknom spoločnom dome. 
Ďalší syn Ján so svojou rodinou takisto žije v osade za múrom. Aj jemu k murovanému domu pomohli spo-
riaci a mikropôžičkový program ETP Slovensko. Dcéra Jana so svojou rodinou žije v Jarovniciach.
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Zazmluvnený rozpočet IDA1 a IDA2 520,597.40 EUR

Rozpočtová položka Výdavky IDA1 a IDA2

Personál 180,032.03 EUR

Cestovné náklady 10,158.52 EUR

Seminár 2,372.76 EUR

Konzultanti 8,391.32 EUR

Tréning 7,712.59 EUR

Ostatné administratívne náklady 17,491.98 EUR

Finančná prémia (bonus) 288,177.26 EUR

Nepriame náklady 6,261.34 EUR

Celkové výdavky 520,597.80 EUR

 Zazmluvnený rozpočet IDA1 Zazmluvnený rozpočet IDA2

 250,000.00 USD 290,310.00 EUR

Rozpočtová položka Výdavky IDA1 Výdavky IDA2

Personál 118,087.42 USD 71,255.85 EUR

Cestovné náklady 8,569.20 USD 2,265.39 EUR

Seminár 0.00 USD 2,372.76 EUR

Konzultanti 0.00 USD 8,391.32 EUR

Tréning 0.00 USD 7,712.59 EUR

Ostatné administratívne náklady 11,058.06 USD 7,305.86 EUR

Finančná prémia (bonus) 105,488.01 USD 191,007.02 EUR

Nepriame náklady 6,797.32 USD 0.00 EUR

Celkové výdavky 250,000.01 USD 290,310.79 EUR
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