
Zväčšujeme možnosti – zmenšujeme rozdiely

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1992. V ostatných 
pätnástich rokoch pracujeme so znevýhodnenými skupinami obyvateľov najmä zo segregovaných rómskych komunít a s utečencami 
pod ochranou UNHCR. Našim klientom poskytujeme komplexné integrované sociálne služby v oblasti vzdelávania, bývania, zdravia, 
zamestnania a fi nančnej inklúzie.

ETP Slovensko je sociálne laboratórium, ktoré overuje inovatívne prístupy sociálnej práce, 
zamerané na skvalitnenie života sociálne vylúčených.

ETP rozumie problémom a potrebám znevýhodnených obyvateľov, vďaka čomu si získalo ich dôveru. Klientom ukazujeme cestu, 
ako aktívne riešiť svoje problémy a neostať v situácii obete. Preto pracujeme:

 komplexne, od kolísky po kariéru
 inovatívne, invenčne, individuálne 
 malými, postupnými krokmi k podstatným, dlhodobým zmenám. 

ETP si vybudovalo kontakty s miestnymi, regionálnymi a štátnymi aktérmi, so sponzormi a donormi. Najdôležitejšími partnermi sú 
vzdelávacie inštitúcie (školské a predškolské), zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, cirkevné a neziskové organizácie, 
podnikatelia, korporácie, miestne samosprávy, úrady práce, ministerstvá, Úrad vlády aj medzinárodné inštitúcie, Európska komisia, 
UNDP, UNHCR, IOM a ďalší.
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ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP) je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1992. V ostatných 
pätnástich rokoch pracuje ETP so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, utečencami a členmi etnických menšín, predovšetkým s 
obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít a utečencami pod ochranou UNHCR. Od začiatku svojej činnosti sa ETP Slovensko zameriava 
na poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb v oblasti vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnanosti, 
sociálnej a finančnej inklúzie. 

Výsledky našich projektov dokazujú, že ETP rozumie problémom a potrebám znevýhodnených skupín obyvateľov, čím si získalo dôveru 
svojich klientov, vybudovalo sociálne siete a kontakty s miestnymi, regionálnymi a štátnymi aktérmi, ako aj sponzormi a donormi. Medzi 
najdôležitejších patria vzdelávacie inštitúcie (školské a predškolské zariadenia), zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, cirkvi, 
neziskové organizácie, podnikatelia, korporácie, samosprávy, úrady práce, ministerstvá, Úrad vlády aj medzinárodné inštitúcie, Európska 
komisia, UNDP, UNHCR, IOM a ďalší. 

ETP, ako najväčšia organizácia venujúca sa rómskej problematike na Slovensku, aktívne ovplyvňuje politické rozhodnutia a stratégie 
týkajúce sa integrácie Rómov na regionálnej, štátnej aj európskej úrovni. O správnom smerovaní aktivít ETP svedčí aj skutočnosť, že 
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 do značnej miery čerpá zo skúseností pilotných projektov ETP 
v minulosti, akými sú napríklad terénna sociálna práca, komunitné centrá, mikropôžičky, programy finančnej gramotnosti, 
a pod. 

HODNOTY A FILOZOFIA ETP SLOVENSKO

1. Veríme, že aj malé a postupné kroky vedú k podstatným a dlhodobým zmenám.
2. Dodržiavame princípy trvalej udržateľnosti.
3. Veríme, že pozitívne zmeny sú možné.
4. Presadzujeme rovnosť príležitostí.

ETP verí v možnosť trvalo udržateľnej zmeny. Naše skúsenosti dokazujú, že takéto zmeny je možné dosiahnuť, ak sa k sociálne 
vylúčeným obyvateľom nepristupuje ako k obetiam, ale ako k aktívnym riešiteľom svojich problémov.

Centrum pre udržateľný rozvoj

Centrum pre udržateľný rozvoj Zemplínska 15/A 
040 01 Košice, Slovensko 

Tel/fax: +421 55 72 888 56-9 
Web: www.etp.sk  

E-mail: etp@ke.etp.sk

ETP SLOVENSKO
Centrum pre udržateľný rozvoj

ETP SLOVENSKO
ETP SLOVENSKO



Skúsenosti nás presviedčajú, že pozitívne zmeny sú možné.

Na regionálnej, štátnej aj európskej úrovni ETP aktívne ovplyvňuje politické rozhodnutia a stratégie integrácie Rómov. Stratégia 
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 do značnej miery čerpá z modelov sociálnej práce overených ETP, napríklad 
terénna sociálna práca, poskytovanie komplexných služieb v komunitných centrách, mikropôžičiek, programov fi nančnej gramotnosti 
a pod. To svedčí o význame a správnom smerovaní aktivít ETP.

Presadzujeme princíp trvalej udržateľnosti.

Od roku 2001 poskytuje ETP Slovensko komplexné služby v komunitných centrách. Dosiaľ pôsobilo v takmer štyroch desiatkach 
miest a obcí Slovenska. Aktivity postupne rozširujeme a skvalitňujeme. 

Rozsiahly projekt Komunita na ceste k prosperite, fi nancovaný z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, sa realizuje od roku 
2012 s cieľom prispieť k osobnostnému rozvoju zraniteľných skupín detí a mládeže v marginalizovaných rómskych komunitách. Pro-
jektové aktivity sa uskutočňujú denne, prostredníctvom siete komunitných centier (Košice-Šaca, Krompachy, Moldava nad Bodvou, 
Ostrovany, Rankovce, Rudňany, Sabinov, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa a Veľká Ida. V siedmich komunitných centrách projekt 
pokračuje v rámci Národného projektu Komunitné centrá.

V rámci projektu Budujeme nádej – zlepšovanie života v rómskych getách, s fi nančnou podporou Nadácie Velux a v partner-
stve so školskými zariadeniami a samosprávami, sústreďujeme energiu do intenzívnej práce v troch lokalitách - v Rankovciach, Starej 
Ľubovni a Veľkej Ide. 

Rastieme dovnútra namiesto expandovania von.

Vzdelávacie aktivity sú určené celej komunite. Deti v predškolskom veku pod odborným pedagogickým vedením absolvujú v ko-
munitnom centre systematickú prípravu na zápis do prvého ročníka, ktorá trvá najmenej jeden školský rok. Pri práci využívame model 
Krok za krokom, podporený prvkami Montessori a Grunnlaget. Od roku 2014 pracujeme s deťmi vo veku od troch rokov. 

Koncepčne, systematicky a dlhodobo - cesta, ako dosahujeme viditeľné zmeny.

Od školského roku 2013/14 využívame vo vzdelávaní žiakov v popoludňajších školských kluboch základných škôl inovatívnu vzdeláva-
ciu metódu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE), zameranú na rozvoj kognitívneho a emočného potenciálu. 
Cieľom je zvýšiť úroveň pripravenosti žiakov na vzdelávanie v základných školách a zlepšiť študijné výsledky žiakov.

Metóda FIE umožňuje kvalitné vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. To nás nabáda k iniciatívam, 
aby sa uplatňovala celoplošne.

Kluby rodičov sú zamerané na dlhodo-
bú prácu s rómskymi rodičmi. Ich cie-
ľom je skvalitniť vzťahy rodičov a detí 
a motivovať rodičov, aby sa zapájali do 
vzdelávania svojich detí.

ETP spolupracuje s ľuďmi zo strednej 
spoločenskej vrstvy, ktorí sa venujú de-
ťom a mládeži z prostredia generačnej 
chudoby, pomáhajú im v každodennom 
živote pri riešení problémov, pri učení 
sa, či pri rozhodovaní sa o budúcom po-
volaní. Mentor sprevádza chránenca 
cez pomyselný most z chudoby do 
strednej triedy.

Špecifi ckú cieľovú skupinu tvoria dlho-
dobo nezamestnaní, študenti a mládež, 
ktorým je určené motivačné vzdelávanie 
Nové horizonty, zamerané na rozvoj 
životných a sociálnych zručností. 

V rámci zdravotného programu pre 
mládež venujeme veľkú pozornosť se-
xuálnej a protidrogovej výchove. Neza-
búdame ani na mladé mamičky a výcho-
vu k rodičovstvu. 

Finančné vzdelávanie je určené níz-
kopríjmovým rodinám. Poskytuje zruč-
nosti, potrebné pre správne hospodáre-
nie s peniazmi a mnohí naši klienti sa 
v ňom naučili zhodnotiť svoje fi nančné 
možnosti, ba i sporiť.

Problematike bývania sa intenzív-
ne venujeme od roku 2006. Program 
svojpomocnej samofi nancovanej 
výstavby vlastných rodinných do-
mov zapája tých najaktívnejších a naj-
motivovanejších obyvateľov, ktorí žijú 
v otrasných podmienkach rómskych 
osád, kde chýba potrebná hygiena, 
voda, elektrina a kanalizácia. Jedinečný 
prístup ETP pomáha ľuďom zlepšiť pod-
mienky bývania vďaka dostupným ne-
ziskovým mikropôžičkám, podporuje 
vnútornú motiváciu a súčasne poskytuje 

zmysluplnú prácu a nové zručnosti. 3E 
domy sú ekologické a energeticky efek-
tívne, navrhnuté s perspektívou možné-
ho rozširovania.

Kultúrne a umelecké aktivity, hu-
dobné, tanečné a divadelné, neodmys-
liteľne spojené s rómskou kultúrou, 
sú prirodzenou súčasťou našej práce. 
Projekt Music4Rom má za cieľ vybu-
dovať medzikultúrne mosty a vychovať 
mládež k európskemu občianstvu pros-
tredníctvom hudby. Rôznorodé hudobné 
formácie spojili sily a entuziazmus a zor-
ganizovali workshopy či koncerty s po-
prednými rómskymi hudobníkmi. Okrem 
pravidelných umeleckých krúžkov v ko-
munitných centrách, organizujeme letné 
umelecké workshopy. Medzi naše 
deti prichádzajú profesionálni umelci, 
zvyčajne zo zahraničia, napríklad new-
yorské divadlo Dramatic Adventure The-
atre a vynikajúca speváčka a zbormaj-
sterka Ida Kelarová. 

Sociálnym pracovníkom, učiteľom, zá-
stupcom obecných samospráv, posky-
tovateľom sociálnych služieb a ďalším, 
ktorí pracujú s ľuďmi v generačnej chu-
dobe, sú určené špeciálne školenia a 
semináre. Objasňujú zásady spoluprá-
ce s klientmi, nepísané pravidlá chudo-
by, diagnostiku sociálnych problémov a 
používanie inovatívnych metód pri soci-
álnej práci s deťmi a dospelými.

Ku komplexným službám v komunitných 
centrách majú prístup tisícky klientov 
zo segregovaných rómskych komunít. 
V období 2012 – 2015 služby ETP 
v komunitných centrách využilo 
5520 klientov. 

Od roku 2009 spolupracuje ETP ako im-
plementačný partner Úradu vysokého 
komisára OSN pre utečencov (UNHCR) 
na projekte Evakuačné tranzitné cen-
trum (ETC) v Humennom. Utečencom 

pod ochranou UNHCR poskytujeme so-
ciálne, vzdelávacie, tlmočnícke, psycho-
logické a zdravotné služby. Všetky akti-
vity vykonávame s ohľadom na vekovo, 
rodovo, národnostne a nábožensky rôz-
norodé skupiny utečencov. Každý deň 
ponúkame dospelým klientom vyučova-
nie angličtiny, počítačový kurz, tvorivé 
dielne, voľnočasové aktivity, vzdelávací 
program zameraný na rozvoj osobnos-
ti a zlepšenie kultúrnej a spoločenskej 
orientácie. Deti, rozdelené podľa veku, 
sa vzdelávajú v predškolskom alebo 
školskom klube. Dosiaľ v ETC našlo do-
časné útočisko 857 utečencov z Afganis-
tanu, Somálska, Etiópie, Eritrey, Sudánu 
a Palestíny. Pred presídlením do inej kra-
jiny tam zvyčajne strávili šesť mesiacov.

Súčasťou práce ETP sú konzultácie, pre-
zentácie, návrhy riešení a odporúčania 
pre decíznu sféru.

Za komplexnú, vysoko odbornú a auten-
tickú prácu a služby znevýhodneným a 
marginalizovaným skupinám obyvateľ-
stva, za boj s chudobou a sociálnym 
vylúčením na Slovensku, s osobitným 
zreteľom na Rómov v segregovaných 
osadách, za uplatňovanie konceptu so-
ciálnej mobilizácie, ktorý povzbudzuje 
k vzájomnej pomoci a podpore, kon-
krétne za vytváranie a spoluvytváranie 
dočasných pracovných príležitostí a tr-
valých pracovných miest, sme získali vý-
znamné ocenenia: 

GYPSY SPIRIT v roku 2009 

Ocenenie NADÁCIE ERSTE 
za sociálnu integráciu v roku 2011 

Zlatú Cenu pre občiansku spoloč-
nosť za integráciu Rómov od Eu-
rópskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru v roku 2014.
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