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karedo i krásne je v osadách. Na prvý pohľad platí zvyčajne prvé tvrdenie. Ľudia tam žijú
prevažne v žalostných pomeroch a čo môže byť pekné, alebo skvelé na biede? Naopak, spája sa
s ňou večný nedostatok prostriedkov na slušné živobytie, denná obava, či ostane na stravu, oblečenie
a hygienu, nedôvera v seba i okolitý svet, nízky záujem o vzdelanie a k tomu ešte mnohoraké prekážky
pre „inakosť“. To sa opakuje už generácie. Nedá sa čudovať, že títo ľudia ťažko uveria, že práve teraz
by sa mohlo niečo zmeniť. Len najstatočnejší či najodvážnejší vedia byť v tejto situácii optimistami
a trúfnu si snívať. Našťastie, sú takí a o nich je naša kniha.
Krásu obyvateľov osád objavíme, ak máme ochotu hľadať ju. Ak máme oči, ktoré vidia nezastreto a uši,
ktoré zachytia falošný tón. Nachádza sa v srdciach týchto ľudí. Niekedy ju prinesú na dlani, inokedy ju
ukrývajú a treba pátrať a neunáhliť sa. Vybrali sme sa hľadať krásu a, zdá sa, nie bez výsledku.
V osadách sme absolvovali množstvo rozhovorov, otázky sme kládli ľuďom i sebe, mnoho sme sa
dozvedeli, avšak mnohé nás neprekvapilo. Predpokladali sme, a opäť sa nám potvrdilo, že dôvera,
priateľská ruka a úprimný záujem vždy prinesú ovocie.
Skutočná pomoc však nie je iba jeden „úsmev“, hoci i ten pomôže, ale investícia do budúcnosti. Je to
pomoc pri vzdelaní? Nadobudnutí slušného bývania? Získaní práce? Áno a ešte mnoho iného, na čo
máme výstižné označenie nášho úsilia: „Od kolísky po kariéru“.
Keď sme pred štyrmi rokmi pripravovali prvú publikáciu Andal o dživipen (Zo života), popri príbehoch
z osád sme prezentovali tvorbu mladých ľudí, ktorí dostali k dispozícii fotoaparáty a ich úlohou bolo
zaznamenávať život okolo seba. Mnohé zo snímok povedali viac než akékoľvek múdre, či presvedčivé
slová. Táto fotografická tvorivá dielňa sa stala pod vedením odborného lektora okrem iného i dielňou,
kde sa kulo sebavedomie, iný pohľad na skutočnosť, tvorivosť, pracovitosť. Dvaja z vtedajších tínedžerov,
ktorých snímky patrili medzi najpôsobivejšie, sa naďalej, avšak na omnoho vyššej úrovni, venujú
fotografii a zhromažďujú okolo seba mládež, aby jej odovzdali to, čo sami získali. Sú to Karol Horváth
z Moldavy nad Bodvou a Dávid Korčkovský zo Starej Ľubovne. Ich snímky aj tentoraz ilustrujú našu
publikáciu a prinášame v nej aj ich príbehy. Pridali sme aj niekoľko záberov Dávidových odchovancov.
Snímky vyberal a zaradzoval Dávid Korčkovský.
Do knihy sme zahrnuli aj rozhovory s ľuďmi, ktorí nám v práci pomáhajú. Tá krása, ktorú sme hľadali
a nachádzali v osadách, je prítomná aj v ich srdciach. Možno práve to ich zbližuje s našimi klientmi.

Ak sa vrátime k Andal o dživipen spred štyroch rokov, v závere knihy nájdeme návrhy a odporúčania
pre verejný sektor, ktoré sa zrodili v procese našej práce a jej výsledkov, popísaných v príbehoch.
Veľmi sme si želali, aby priniesli rovnako veľký osoh ako našim klientom, aj obyvateľom iných
marginalizovaných komunít po celom Slovensku. Máme radosť z toho, že vo viacerých bodoch sa už
tak stalo. V rámci národného projektu sa založili a zakladajú komunitné centrá, ktoré pracujú v nami
vytýčených intenciách. Náš osvedčený model mikropôžičiek je súčasťou štátneho strategického
plánu rozvoja marginalizovaných rómskych komunít do roku 2020. Zaznamenali sme aj prísľuby na
zavádzanie našej inovatívnej vzdelávacej metódy do štátneho vzdelávacieho systému. Toto nás ešte
viac nabáda, aby sme premýšľali, tvorili, inovovali, overovali a donekonečna hľadali ďalšie a ďalšie,
nové a prospešné cesty.
Pri našej práci stojíme vždy tak trochu jednou nohou v budúcnosti. Všetkým tým, ktorí sú pevne
zakotvení v prítomnosti, prípadne i tým, ktorí uviazli v minulosti, ponúkame trochu čerstvého vzduchu
vo forme našich odporúčaní pre tvorcov verejných politík alebo pre zamestnancov organizácií, ktoré
poskytujú služby obyvateľom segregovaných komunít. Oprávňuje nás k nim množstvo stretnutí
a zblížení sa s ľuďmi v „našom teréne“, spoznanie „tamojšieho“ spôsobu a podmienok života,
mnohonásobne overené skúsenosti a dlhoročná prax. Veríme že tí, ktorí, podobne ako my, už našliapli
do perspektívy, naše odporúčania zmenia na skutočnosť.

5

Aj v tejto, druhej knihe Andal o dživipen prinášame odporúčania. Súvisia zvyčajne s príbehmi, ktoré im
predchádzajú a dokazujú, ako sa jednotlivé intervencie osvedčili v našej praxi. Kniha je koncipovaná
tak, že po každej skupine príbehov, kde sa vyjavuje určitý spoločný menovateľ, príbehy zrekapitulujeme
a poskytneme odporúčanie pre tvorbu verejných politík.
Náš zámer je prostý: Dať všetkým ľuďom čo najviac príležitostí, aby sa mohlo zaskvieť to najlepšie, čo
nepochybne je v každom človeku.
Nech sa páči, čítajte a presviedčajte sa, že málo toho nie je.

© Karol HorvátH
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najstaršia v osaDe

V

erona Bilá celý život prežila v Ostrovanoch. Najďalej sa dostala do Prešova. Ak dožije, na Mikuláša bude
mať deväťdesiatdva rokov. Z jej rovesníkov už nik nežije, je najstaršou obyvateľkou celých Ostrovian.

Ešte lanského leta sama chodila do lesa na huby a starala sa o sliepky. Tohto leta sa už cítila poslabšie
a ostávala radšej doma. Počas našej návštevy chvíľu rozprávala, na pár minút si zdriemla a keď sa
čerstvejšia prebrala, zapálila si cigaretku a pokračovala.
„Žili sme po psote. Vo večnej chudobe a robote. Od dvanástich rokov som chodila robiť na dvory ku
gadžom. Za ťažkú robotu nám dávali potraviny. Inak by sme nemali čo jesť...,“ spomína.
Babka Verona býva od jesene u svojej dcéry Ireny Kuchárovej. Irena je vdova, jej dcéry sa povydávali
a osamostatnili a zostala len so synom Marekom, ktorý nemá rodinu. Na pomery ostrovianskej osady
majú všetko pohodlie – tečúcu vodu, v dome záchod, dve izby a veľkú kuchyňu. Práve preto zobrali
k sebe starkú. U dcéry Evy, kde žila dovtedy, takýto komfort nemala. Starká má jednu izbu len pre seba.
„Mala som dobrý život. Stále prosím Ježiška a Pannu Mariečku, aby mi pomáhali... Mala som dobrého
muža a vychovali sme sedem dobrých detí. Boli sme spolu od mojich sedemnástich rokov... V kostole
sme sa zosobášili, až keď sme mali dve deti... Zomrel mi pred tridsiatimi piatimi rokmi. Sedela som pri
ňom a držala ho za ruku...“
Verona Bilá má tridsaťjeden vnúčat a takmer stovku pravnúčat. Za babkou denne prichádza rodina a
Irena Kuchárová má večne plný dom ľudí. „Všetkých ich ľúbim,“ vraví babka. Nikdy sa nestane, že by si
poplietla ich mená, myseľ jej stále dobre slúži.
Najďalej z jej potomkov to dotiahla pravnučka Veronika Kalejová. Pracuje na obecnom úrade a kým
existoval fond na úhradu štúdia pre ľudí zo znevýhodneného prostredia, popri zamestnaní študovala
na vysokej škole. Keď na ďalšie obdobie fond neschválili, Veronika nemala na školné a so školou sa
musela rozlúčiť. I tak má vo veľkej rodine babky Verony najvyššie vzdelanie – maturitu.
Babka nikdy do školy nechodila. V tom čase bolo v ostrovianskej osade bežné, že ľudia nevedeli čítať ani
písať. Nepotrebovali to, dôležité bolo, aby boli mocní na robotu. Práce mali dosť.
Keď Verone a jej mužovi Štefanovi deti dospeli, presťahovali sa na lazy pod Šarišským hradom. S ešte
jednou rómskou rodinou gazdovali na tamojších štátnych majetkoch. „Skoro ráno sme vstávali kŕmiť
statok, pásli sme dobytok, všetko sme poriadne obriadili a zrobení sme si líhali do postele. Tak nám
prešlo dvanásť rokov života. Keď ostalo trochu času, muž plietol košíky, ja som zhotovovala prútené
metly a z času na čas sme to šli predať. Vozili sme sa na voze ťahanom koňmi. Tak sme chodili aj do
Ostrovian navštíviť deti. Na lazoch sme boli spokojní a nič nám nechýbalo,“ rozpráva babka. Do dediny
sa vrátila až po mužovej smrti.
Celý život bola zdravá a prvý raz ju zobrali k doktorovi až tejto zimy. Ťažko sa jej dýchalo a nejaký čas
pobudla v nemocnici. „Mama nikdy nebrala lieky a nechce ich ani teraz. Keď jej dáme lieky nasilu,
vypľuvne ich, lebo sú horké,“ žaluje dcéra Irena.
„Život v Ostrovanoch sa zmenil i nezmenil,“ porovnáva babka Verona obdobie svojej mladosti
a súčasnosť. A pokračuje: „Mali sme drevené domy a teraz už každý má murovaný dom. Ale zase je to
po psote, lebo ľudia nemajú prácu...“
Dcéra Irena, vnučka Naďa a pravnučka Veronika rátajú, kto každý z ich rodiny si len v posledných
rokoch postavil, prestaval, či zrekonštruoval dom, vybudoval kúpeľňu či zapojil dom na elektrinu.
Narátali pätnástich. Všetci pätnásti z rodiny babky Verony sa pustili do stavieb z prostriedkov sporenia
či mikropôžičky. ETP Slovensko má v Ostrovanoch sto desať klientov, ktorí splácajú, alebo už splatili
mikropôžičku.

7

© Karol HorvátH

© Karol HorvátH

© Karol HorvátH

© Karol HorvátH

10

rómsKa pieseň sa neDá opísať, len preCítiť

Z

afŕkaný od farby a pracovne oblečený dobehol na stretnutie Rišo Čisár zo Šace. „Nemám veľa
času. S kamarátom maľujeme byt,“ vysypal jedným dychom.

Richard chodí na Strednú odbornú školu technickú v Košiciach a v júni ho čakajú záverečné skúšky
v odbore murár. Vymaľovať byt známemu je preňho hračka a pár drobných mu nepadne zle. Okrem
neho sú v rodine ešte dvaja mladší súrodenci, mama nepracuje a otec po pracovnom úraze vo fabrike
takisto nie. Dvaja dospelí súrodenci sa už osamostatnili.
„Už dva roky som v škole vyznamenaný. Nastúpil som tam zo siedmeho ročníka základnej školy, lebo
som dvakrát prepadol. Teraz ma mrzí, že som nemal rozum a neučil som sa, mohol by som hneď ísť na
maturitné štúdium,“ priznáva.
Od šiestich rokov ho zaujímal jedine futbal. Venoval mu všetok čas a darmo mu rodičia dohovárali,
aby nezanedbával školu. Dosiaľ hrá za starší dorast FK Šaca, ktorý sa prepracoval do tretej ligy. Mnoho
času venuje tréningu a zápasom, ale už vie, že aj iné veci sú dôležité. Svoj pubertálny prehrešok mieni
napraviť a chystá sa absolvovať deviatacke testy, aby mohol ďalej študovať.
Keď pred štyrmi rokmi začalo v Košiciach–Šaci pracovať Komunitné centrum ETP Slovensko, aj Rišo
si ho obľúbil a často doň chodieval. Ešte netušil, aké fantastické možnosti sa mu otvoria. Mimoriadne
ho bavil hudobno – tanečný krúžok. Nacvičovali programy a vystupovali s nimi pre mladšie deti. Rišo
spieval i tancoval, ale učaril mu najmä spev a predovšetkým rómske piesne.
„Rómska pieseň je nádherná. Od srdca. Jej krása sa nedá opísať slovami, možno ju len precítiť,“ hovorí
s dojatím.
Rómske piesne miloval aj jeho dedko. Chodil po okolitých dedinách, spieval ich a tešil nimi ľudí.
Richard po ňom zdedil nadanie.
Pred dvomi rokmi a potom ešte niekoľkokrát prišla na pozvanie ETP Slovensko do komunitného centra
v Šaci známa česká, rómska speváčka, hudobníčka a zbormajsterka Ida Kelarová. Hľadala nové talenty
a zaujala ju celá šačianska skupina rómskych speváčikov. Pracovala s ňou, umožnila jej vystúpenia
a neskôr si z nej nechala pre ďalšiu spoluprácu dvojicu chlapcov. Medzi nimi aj Riša Čisára.
„Teta Ida je mojou druhou mamou. Volá ma Riško. Neboli sme spolu veľa razy, ale hneď ma pochopila.
Nechcela uveriť, že som až dvakrát prepadol... Je dobrosrdečná a výborne sa s ňou pracuje,“ rozpráva.
Počas uplynulých letných prázdnin mal Richard možnosť stráviť s Idou Kelarovou a inými hudobne
nadanými deťmi zo Slovenska a Čiech niekoľko úžasných, tvorivých dní v Lipanoch, na umeleckom
tábore projektu Romanodrom. Pod taktovkou Idy Kelarovej spieval aj na veľkom otváracom koncerte
projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý odznel v Štátnom divadle v Košiciach, na
koncerte Hlasy pre zajtrajšok v Dome umenia v Košiciach a na mnohých iných koncertných podujatiach.
Zvlášť veľký zážitok má z účinkovania v pražskom Rudolfíne pri príležitosti Dňa študentov, kde detský
spevácky zbor Idy Kelarovej Čhavorenge spieval v sprievode Českej filharmónie.
„Je pre mňa veľkou cťou, že ma teta Ida prijala do svojho zboru, ktorý sa už stal svetoznámym a má
pozvanie do New Yorku. V Čhavorenge spievam prvý hlas,“ pochválil sa.
Účinkovanie v jedinečnom zborovom telese, pod vynikajúcim vedením skvelej umelkyne, vyvolalo
v Richardovi túžbu študovať spev. Rozhodol sa, že sa prihlási na strednú školu s hudobným zameraním
a rodičia jeho zámer schvaľujú: „Urob tak, aby si bol šťastný.“
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vžDy sa Dá vrátiť a zaČať oDznova

N

eslávne známy policajný zásah, keď kukláči vtrhli do osady na Budulovskej v Moldave nad
Bodvou, vyvolal v Milanovi Igorovi Hudákovi rozhodnutie, že odíde zo Slovenska. Zo zranení
po bitke sa liečil päť dní.
Igor má tridsaťjeden rokov, ale zažil toho aj za tri svoje doterajšie životy: Fetoval, kradol, hladoval, bol
v polepšovni, ale aj pomáhal cudzím deťom so školskými úlohami, či odúčal mladších od fetovania.

„Otvorili mi oči Križovatky – vzdelávací program ETP Slovensko. Vypočul som si na nich okrem iného
aj myšlienku, že z každej cesty sa dá vrátiť späť a začať odznova. To bolo presne to, čo som sa potreboval
dozvedieť: Že aj keď mám toho na rováši nemálo, ešte stále sa môžem stať hodnotným človekom,“
rozhovoril sa Igor.
Keď si uvedomil, že dá sa žiť aj inak, ako to praktizoval, trpel najmä tým, že nemá vzdelanie. Pociťoval
nesmiernu túžbu po štúdiu, aby mohol pracovať s deťmi... Cesta k vzdelaniu sa mu však zdala byť
zarúbaná. Mal dvadsaťpäť rokov, v šestnástich ukončil piatu triedu základnej školy a nič viac. Kdeže
sa s tým dá ísť ďalej? Niekoľko rokov premárnil prázdnym životom s pochybnými kamarátmi a na
diskotékach.
Len čo začalo v Moldave pracovať komunitné centrum ETP Slovensko, zapojil sa do vzdelávania.
Dosahoval dobré výsledky, preto ho vybrali na polročné školenie v odboroch protidrogová a sexuálna
výchova, história Rómov a rómsky mediátor. Po ukončení vzdelával sám miestnu rómsku mládež.
„Dvanásť až šestnásťročným som rozprával nielen to, čo nám prednášali, ale opísal som aj vlastnú
skúsenosť. To zvlášť účinkovalo... Skupinku siedmich chlapcov som viedol pri odvykaní od fetovania.
Podľa zmluvy som mal s nimi robiť dve hodiny týždenne, ale stretávali sme sa denne, aj cez víkendy.
Výsledok sme dosiahli. Chlapci sa, podobne ako ja, vrátili zo zlej cesty a dosiaľ slušne žijú.“ Už sa
nerealizuje projekt, v ktorom pracoval s mládežou, ale miestnym deťom stále pomáha s úlohami.
Igor začal s fetovaním v štvrtej triede základnej školy. Otec sa dostal do väzenia a mama deti nezvládala.
Dávala im jesť iba vtedy, keď niečo doniesla suseda. Igor chcel pomôcť a robil to, čo jeho detský rozum
pokladal za správne: Nosil domov peniaze. Získal ich za ukradnuté a predané železo. Pri jednej krádeži
ho chytili a dali do nápravného zariadenia. Keď otca prepustili z väzenia, pretože zistili, že ho zavreli
neprávom, Igor už bol naštartovaný iným smerom. Ani otec si s ním neporadil. Dohovárania, zauchá,
všetko bolo zbytočné...
V rámci komunitného centra rozbehlo činnosť aj Divadlo z chatrče. Igor v súbore pracoval, chodil na
vystúpenia a stretával sa s ľuďmi, ktorí postrehli, že je prirodzene inteligentný a mal by študovať. „Keď
mi pomôžete, s radosťou,“ odpovedal.
Nebolo ľahké nájsť školu, ktorá prijme dospelého žiaka na dokončenie základného vzdelania. Ale
podarilo sa. Študoval externe a doslova sa drel. Náročná bola preňho už samotná slovenčina, pretože
päť tried vychodil v maďarčine a doma hovorili po rómsky. Za jeden školský rok dokázal absolvovať
tri ročníky. Keď to mal za sebou, plakal od šťastia. Otec a mama, ktorí sa báli, ako syn, niekdajší feťák
a flákač dopadne, boli spokojní a hrdí.
Nastúpil na strednú pedagogickú školu, ale to už bolo priťažké bremeno, odbornému výkladu učiteľov
v slovenčine, ani textu v učebniciach nerozumel.
Potom prišiel ten nešťastný policajný zásah, po ktorom sa rozhodol odísť do zahraničia. S pomocou
priateľov si našiel štvorročnú Školu Dr. Ambedkara v Sajókaze, obci v Borsódskej župe v Maďarsku.
Škola je pomenovaná podľa indického sociálneho reformátora, ktorý inšpiroval moderné budhistické
hnutie. Igor je v treťom ročníku a o rok ho čaká maturita.
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„Moji spolužiaci majú sedemnásť rokov. Spočiatku sa mi smiali, že som starý, ale keď videli, že sa viem
správať ako tínedžer, obľúbili si ma. Cítim sa pri nich výborne,“ hovorí.
V Sajókaze mieni zostať ešte ďalší rok, aby si dobre osvojil systém fungovania školy. Má ambíciu
založiť podobnú vzdelávaciu inštitúciu aj na Slovensku. Páči sa mu najmä prístup učiteľov. Študentom
poskytujú široké vzdelanie, úprimne sa o nich zaujímajú a pracujú s nimi aj po víkendoch. Na Igorovi
postrehli zvlášť veľkú túžbu po vedomostiach, preto sa mu venujú aj navyše.
„Túto nedeľu ma bude riaditeľ skúšať cez Facebook. Okamžite, ako mi dá otázku, musím odpovedať,
odpisovanie neprichádza do úvahy. Musím sa dobre pripraviť, nechcem sa pred ním hanbiť,“ rozpráva.
Igor chodieva do školy od pondelka do štvrtka, býva v Sajókaze spolu s ďalšími dvomi chlapcami v malom
domčeku, ktorý patrí škole a má tam k dispozícii školský počítač. Keď je v Moldave, na počítač chodí
do komunitného centra, pretože vlastný doma nemá. Býva veľmi skromne, v osade, v malometrážnom
dome s rozlohou dvadsaťštyri štvorcových metrov, spolu s otcom, sestrou a jej tromi malými deťmi.
„Nechcem, aby moje deti vyrastali v osade,“ zdôvodňuje, prečo ešte nepomýšľa na založenie si vlastnej
rodiny.
„Mojím najbližším cieľom je zmaturovať. Potom pôjdem v Maďarsku na vysokú školu a založím na
Slovensku, najradšej v Moldave, súkromnú školu pre sociálne vylúčené deti. Nepotrebujem veľa
peňazí. Stačí mi toľko, aby som mal slušné bývanie a vlastný počítač,“ také sú jeho plány.
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prvý vysoKošKoláK

D

ávid Korčkovský je verný svojmu chlapčenskému ideálu – pomáhať iným. Aby to vedel robiť
odborne a seriózne, na svoju budúcu profesiu sa pripravuje štúdiom.

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku získal v odbore sociálna práca bakalársky titul a pokračuje
v magisterskom štúdiu. Už si zvolil tému diplomovej práce: Analýza sociálnej práce vo vybraných
rómskych osadách. Do výskumu mieni zahrnúť aj Staroľubovniansku osadu v Podsadku, kde vyrastal
a žije.
Študuje s výborným prospechom a skúšky absolvuje v prvom termíne. „Počas štátnic mi držala palce
celá osada. Tunajší ľudia mi prajú,“ hovorí prvý vysokoškolák v osade.
Keď ako prvák na vysokej škole praxoval na sociálnej kuratele a do úradu prišli ľudia z Podsadku, začali
mu úctivo vykať. „Netreba,“ ohradil sa. Nedovolí ani, aby mu vykali starší školáci, ktorých ako mentor
komunitného centra ETP Slovensko vedie vo fotografickom a počítačovom krúžku.
Sám začal fotiť, keď mladým ľuďom z osady požičalo ETP fotoaparáty a prichádzal za nimi z Košíc lektor
Slávo Kutaš, aby ich viedol. Fotografovanie Dávida zaujalo a jeho snímky mali úspech na výstavách.
V súčasnosti už sám vedie šesticu chlapcov a dievčat, ktorí sa chcú naučiť fotografovať. Čo nasnímajú,
spoločne si prezerajú v počítači a premýšľajú, ako by sa to dalo spraviť ešte lepšie. Mladým sa páči jeho
priateľstvo a neformálnosť.
„Keď bude teplejšie, vyberieme sa do krajiny a naučíme sa ju vidieť a zachytiť,“ prezrádza zámery práce
s mladými fotografmi.
Už na strednej škole patril Dávid medzi lídrov mladších. „Viedol som skupinku desiatich detí a rozprávali
sme sa najmä o duchovných otázkach, napríklad čo je hriech, ako žiť bez hriechu, čo je božia láska, aké
je poslanie človeka a, samozrejme, i o tom, aké je dôležité učiť sa. Malo to význam, všetky moje deti sú
teraz na stredných školách,“ pochválil sa.
Aj po skončení vysokej školy chce Dávid pracovať s ľuďmi. Nepáči sa mu predstava niektorých
študentov sociálnej práce, ktorí si hneď po škole mienia sadnúť do kancelárie.„Najprv vyskúšam terén,
dno. Chcem spoznať ulicu, vidieť a počúvať skutočné problémy ľudí. Som presvedčený, že bez toho sa
sociálna práca nedá robiť,“ hovorí.
V Podsadku dodnes spomínajú na svedomitého terénneho sociálneho pracovníka, ktorý im odišiel po
nariadení o predpísanom vzdelaní. Bol to Dávidov starý otec. Možno to bol on, kto prebudil v chlapcovi
úprimný záujem o problémy ľudí.
Dávid mal šťastie aj na skvelých rodičov, ktorí sa o svoje deti zaujímali a odmalička sa s nimi veľa
rozprávali. „Mám štyroch súrodencov. S každým z nás rodičia do troch rokov hovorili po rómsky a od
troch rokov po slovensky. Záležalo im na tom, aby sme ovládali obe reči,“ rozpráva. Aj vo svojich
dvadsiatich dvoch rokoch sa rád vracia myšlienkami do detstva, keď mu mama čítavala rozprávky.
Od malička bol výborným žiakom, v triede „ťahúňom“ a ako jediný z osady si mohol zo školy nosiť
domov knižky. (Žiaľ, praktika, že rómske deti si učebnice nechávajú v škole, sa na mnohých školách
bežne udržiava dosiaľ.)
Rozumný Dávid si do života stanovil tri priority: Vzdelanie, prácu a bývanie. Podľa neho to súvisí: Vzdelanie
mu zabezpečí prácu, vďaka ktorej si zadováži slušné bývanie. Teraz býva s rodičmi a súrodencami vo
veľkom, šesťizbovom dome. Rodičia ho zrekonštruovali vďaka sporiacemu programu ETP.
Aj jemu sa myšlienka finančného vzdelávania a sporenia zapáčila a len čo dovŕšil plnoletosť, začal
si z vreckového odkladať peniaze, aby si za ne a za sporiaci bonus kúpil notebook. Mal prvý počítač
v osade a bola to udalosť! Zapáčilo sa to aj iným a záujem o sporenie sa ešte viac šíril.
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Od jesene má Dávid menej času. Prvé tri ročníky vysokej školy vychodil na detašovanom pracovisku
v Starej Ľubovni, ale teraz už študuje v Ružomberku. Do internátu odchádza v nedeľu poobede a domov
sa vracia vo štvrtok večer.
„V internáte bývam s bielymi chlapcami a veľmi dobre vychádzame. V ročníku denných študentov som
jediný Róm a takisto je všetko v poriadku. Do ‚bielej’ triedy som sa prvý raz dostal na strednej škole.
Vyľakal som sa, prestúpil som do triedy murárov, kde sme boli viacerí Rómovia, ale vydržal som tam
jediný deň a vrátil som sa.“
Pôvodne chcel Dávid študovať na policajnej akadémii. V tom čase sa v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
odohrala tragédia, keď šialený strelec vystrieľal rómsku rodinu. Matka sa ho bála pustiť do Bratislavy
a nezdalo sa to celkom bezpečné ani jemu. Preto šiel na sociálnu prácu. Obe školy majú spoločné to,
že ich absolvent má možnosť pomáhať ľuďom a chrániť ich. Ako to bude robiť, z veľkej časti závisí od
konkrétneho človeka.
Dávid to má jasné – chce pracovať tak, aby to malo význam. Mieni sa venovať ľuďom v osade v Podsadku
a usadiť sa s rodinou v Starej Ľubovni. Je slobodný, ale má vážnu známosť, pekné a múdre dievča.

© Karol HorvátH

17

© Karol HorvátH

18

© Karol HorvátH

19

fotografie KriČia „pomoC!“

P

rvý raz držal v rukách fotoaparát, keď mal trinásť rokov. Teraz má dvadsaťdva, za sebou niekoľko
fotografických výstav, pár videofilmov, ktoré si prezerajú ľudia na YouTube a mieri ešte vyššie:

„Mojím snom je, aby sa dostal do kín film rómskeho režiséra,“ vraví Karol Horváth z Moldavy nad
Bodvou. Ráta, že to bude práve jeho film.
„Keď človek niečo naozaj chce, dosiahne to,“ tvrdí.
Prvýkrát sa dotkol fotoaparátu vo fotografickej tvorivej dielni ETP Slovensko v rámci projektu
Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku.
„Nebyť lektora Sláva Kutaša, nepoznal by som skutočný život v rómskej osade,“ vraví.
Karol nikdy v osade nežil. Vyrastal v meste. Jeho mama Irma Horváthová však osadu dôverne pozná.
Na Budulovskej pracuje ako vedúca komunitného centra, v osade žije jej otec i súrodenci. Svoje štyri
deti ušetrila od žalostného spôsobu života, aký tam panuje a spolu s manželom im poskytla primerané
podmienky.
Až cez fotografickú dielňu začal Karol chápať, aké to je žiť „tam“.
Lektor ETP viedol chlapcov a dievčatá z marginalizovaných rómskych komunít, aby sa snažili zachytiť
bežný život osadníkov, ich činnosti, zvyky, spôsob života, radosti i smútky, hľadať typické okamihy a
sprostredkovať zážitok, aký nikde inde človek nezíska. Prostredníctvom jednoduchých kompaktíkov
v rukách desiatok mladých fotografov vznikli stovky rozmanitých záberov – obyčajných, i nevšedných,
nekvalitných i takmer umeleckých: Robustné ruky s tetovaním kúpu drobné telíčko, na horizonte
sa stráca chodec, vtipkár - dedko s vyplazeným jazykom, bubnovanie na hrncoch, hokej, pobožnosť,
množstvo chatrčových zákutí a zátiší... Najlepšie dielka boli na výstavách a ilustrovali prvú knihu Andal
o dživipen. Karolove fotky patrili medzi najlepšie.
„Zo stovky fotiek sa mi podarili dva – tri dobré zábery. Naučil som sa snímky upravovať na počítači
a hlavne vidieť okom objektívu,“ spomína Karol.
Chodil do osady a zažíval šoky. Videl neuveriteľné skutočnosti, ktoré sa snažil chápať a čoraz
nástojčivejšie ho začala prenasledovať otázka ’prečo?’. Dnes má medzi tamojšími ľuďmi priateľov, ale
stále mnohým súvislostiam z ich života nerozumie... Preto hľadá. Podľa Slávovho príkladu zhromažďuje
okolo seba dievčatá a chlapcov z moldavskej osady, dáva im do ruky fotoaparát – nenáročný i kvalitný
a nabáda ich, aby fotili všetko, čo vidia. A snímky ho prekvapujú: Päť ľudí na posteli, šúpanie zemiakov
v chatrči, na snehu bez topánok, nosenie vody...
„Kto nezažil, aké je to celý deň nič nejesť, nepochopí ľudí, ktorí sa napriek všetkému dokážu smiať.
Ale aj keď sa smejú, ich oči hovoria niečo iné... Výraz detských očí z osady kričí ’Pomoc!’ Nie každý to
vidí. Novinoví fotografi zvyčajne vidia v osade smetie a vrecko s toluénom... Nepátrajú, čo je za tým...
Mrzí ma, keď niektorí ľudia hovoria, že Rómovia v osade sú príživníci. Nie je pravdou, že sa priživujú,
naopak, prežívajú...“
Po skončení fotografickej tvorivej dielne Karol nenechal fotenie. Naopak, lákalo ho stále viac a
o fotografii získaval ďalšie vedomosti samoštúdiom. Keď sa prihlásil na Súkromnú strednú umeleckú
školu filmovú v Košiciach, mal už vlastný, polhodinový film o Divadle z chatrče.
„Točil som ho šesť mesiacov. Veľa času som strávil s divadelníkmi v osade, v škole a v rôznych situáciách.
Chodil som s nimi na vystúpenia a zaznamenával ich zážitky, pocity i kontrasty, napríklad ako spávajú
v hoteloch a ako doma, v chatrčiach...“ rozpráva.

20

Na filmovej škole sa rozhodol, že bude filmárom. Odborné predmety mu šli dobre, ba vynikal v nich,
avšak všeobecné predmety mu robili ťažkosti. Chodil do maďarskej základnej školy a nevie dobre po
slovensky. Keď sa v rodine vyskytol finančný problém – školné na súkromnej filmovej škole bolo pre
štvordetnú rodinu vysoké - žiadal o prestup na externé štúdium, aby mohol aj zarábať. S ohľadom na
jeho slabšie študijné výsledky vo všeobecných predmetoch mu nedali súhlas.
„Bolo mi veľmi ťažko, keď som musel školu nechať. Veľa som v nej získal. Pracoval som vo všetkých
krúžkoch, robil som s kvalitnou technikou, pod vedením vynikajúcich učiteľov. Bol som v škole jediný
Róm a všetci ma brali normálne... Je možné, že sa tam vrátim na pomaturitné štúdium. Alebo pôjdem
študovať film na vysokú školu,“ pokračuje.
Karol sa zamestnal v US Steele, kde triedi tehly a súčasne študuje na gymnáziu v Maďarsku. Je v treťom
ročníku a ide mu to.
Takmer denne fotí a filmuje. Pracuje vo workshope Video Volunteers, kde ho poverili úlohou nakrúcať
v osade. V bratislavskej Galérii Médium spolu s profesionálnymi tvorcami vystavoval čierno-biele
snímky na podujatí Časť bez účasti, ktoré bolo zamerané na problém segregovaných a znevýhodnených
rómskych komunít.
S dvomi kamarátmi, takisto Rómami, gymnazistami z Moldavy, Nikolasom a Kristiánom Fiľkovcami,
rozbehli občianske združenie Roma Film Maker a plánujú položiť základy rómskej filmovej tvorby.
Ateliér a súčasne kanceláriu si zriadili v garáži. Fotia aj pre verejnosť a čo si zarobia, investujú do
techniky. Majú stránku na Facebooku a ich videá sa tešia mnohým zhliadnutiam.
„Za môj dosiaľ najšťastnejší deň považujem ten, keď som si za vlastné peniaze kúpil prvú zrkadlovku.
Druhým najšťastnejším dňom bude, keď si kúpim kvalitný počítač.“
Karol okrem fotky a filmu tvorí scenáre, dialógy, zamyslenia. Chce pochopiť, čo je za tým, že Rómovia
žijú tak, ako žijú a trvá to už celé generácie; prečo mladí i starí pociťujú nedefinovateľný pocit „žaľa“;
kde sa rodia ich hlboké emócie, tak zreteľne čitateľné v rómskej piesni... Zatiaľ prišiel len na to, že sú
dve skupiny Rómov: Tí, ktorí na sebe začali pracovať a tí, ktorí ešte nezačali.
Hľadá ďalej...
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tri DCéry

P

avlína, Helga a Marianna sú sestry. Najstaršia mala štrnásť, stredná dvanásť a najmladšia deväť
rokov, keď pred trinástimi rokmi začalo v ich meste pracovať komunitné centrum ETP. Chodili
doň všetky, dve mladšie dokonca denne a zapájali sa do všetkých činností. V komunitnom centre si
zvykli pravidelne sa učievať a písať si úlohy. Škola sa im odmieňala dobrým vysvedčením. Čoraz viac
túžili nadobudnúť nové vedomostí a kamsi to v živote dotiahnuť. Všetkým trom sa to podarilo. Ich
matka prichádzala do centra na poradenstvo.
„Najradšej som mala počítač,“ spomína Pavlína. Chodievala naň dovtedy, kým si nekúpila vlastný
notebook. Doma je stále pripojená na internet, aby podchvíľou skontrolovala poštu, správy, Facebook.
„Škoda, že mladšie dve v Rakúsku nemajú internet, mohli by sme byť neustále v kontakte,“ vraví matka
dievčat, pani Helga, ktorá s dcérami drží krok a takisto používa modernú techniku.
Len cez telefón sa dozvedá, ako sa jej dievčatám darí v cudzom svete. Veľmi jej chýbajú. Tejto jari odišli
za lepšie platenou prácou. Obidve si urobili opatrovateľský kurz a v Tirolsku na vidieku sa starajú
o starého pána, ktorý trpí schizofréniou. Obidve majú čo robiť pri človekovi, ktorý sa niekedy nedokáže
ani pohnúť.
„Odkedy sú pri ňom, zdravotne sa zlepšil. Už nemáva ani záchvaty. Jeho rodina je nadšená. Tešia sa, že
je veselší a dievčatá si obľúbil. Chvália ich, ako výborne varia, žehlia a starajú sa o domácnosť, čo by ani
nemuseli,“ rozpráva matka. Je rada, že Helga a Marianna sú spolu. Keby boli každá zvlášť, bála by sa
o ne. Je jej za nimi smutno a takisto dievčatám za rodinou. Tak rady by ostali doma a slušne zarábali...
„Mojim dcéram som venovala celý život, všetku svoju lásku,“ zveruje sa pani Helga.
„Keď najstaršia začala chodiť do školy, rozišla som sa s manželom. Dôvodom bol jeho alkohol. Kým mu
nepodľahol, riadne pracoval, mal nás rád a všetko vedel spraviť aj v domácnosti. Jeden druhého sme
si vážili.“
Vydávala sa z veľkej lásky. Bola krásavica, mala devätnásť rokov a on o desať viac. Jeho biela rodina
však nebola nadšená rómskou manželkou. Až keď to s ním začalo byť zlé, priali si, aby zostali spolu.
Žiaľ, už nebola cesta späť. Pani Helga sa až neskôr dozvedela, že jej muž mal sklon k alkoholu prv, ako
ho spoznala. Pri nej sa začas držal. Keď sa rozišli, roky o ňom nemala správu a nedostávala od neho
výživné na deti. Odišiel do Čiech.
Na tri dcérky ostala sama. Žiadneho iného muža si už nikdy nenašla a ani o to nestála. Nakŕmiť tri
dorastajúce deti a poskytnúť im všetko potrebné bolo veľmi, veľmi ťažké. Chodila na aktivačné práce
a musela vyjsť z toho, čo dostala.
„Nepamätám sa na to obdobie,“ vraví najstaršia dcéra Pavlína. Nechce spomínať na smutné roky...
Všetky tri dievčatá rástli pod maminým vedením do krásy a vzdelávali sa. Najstaršia je kvalifikovaná
cukrárka, stredná sa vyučila za pekárku a najmladšia za čašníčku. O vyššom vzdelaní ani nesnívali, hoci
sa učili dobre. Potrebovali čím skôr nastúpiť do práce a zarábať peniaze. Vždy si vedeli nájsť robotu, ak
nie nablízku, tak vo vzdialenejších Košiciach. Obidve mladšie sa mienia ďalej vzdelávať v zahraničí, za
vlastné, zarobené peniaze. Okrem toho chcú pomáhať sestre. Časom si mienia založiť vlastný podnik
a žiť tak, aby nikdy neboli na nikom závislé.
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Rodina bývala v nájomnom byte v centre mestečka. Keď mesto začalo ich blok rekonštruovať,
obyvateľov presťahovalo do novopostavených nízkoštandardných domov tri kilometre od mesta. Všetci
boli Rómovia a ostali tam v izolácii.
„Bývalo sa tam zle a dlho sme nemali ani zastávku autobusu. Domy stoja na niekdajšom močarisku, do
bytu nám večne liezli chrobáky a na stenách sa vytvárala pleseň,“ sťažuje sa pani Helga. Trápi ju, že tam
ostala žiť jej chorá, vyše sedemdesiatročná matka, ku ktorej každú chvíľu volajú lekára. „Poradíte, ako
jej zohnať bývanie v meste?“ pýta sa.
Keď sa sťahovali z mesta do nízkoštandardného domu, Pavlína už bola vydatá a jej synček mal dva
mesiace. Nech oňho akokoľvek dbali, dieťa bolo stále doštípané od hmyzu.
Pavlína so svojím manželom rýchlo konali a do polroka kúpili v meste starší dom. Zrekonštruovali ho,
zariadili novým, vkusným nábytkom a keď mal ich chlapček dva roky, presťahovali sa doň. Do nového
domu šli celá rodina: Mladí s dieťaťom, matka Helga, aj sestry Helga a Marianna. Ich bývanie je na inakšej
úrovni ako tam, na močarisku. Majú moderný, priestranný, pohodlný dom, blízko obchody i lekára.
„Od začiatku sme sa snažili rozumne hospodáriť. S peniazmi nám pomohla manželova rodina a zobrali
sme si úver z banky,“ rozpráva Pavlína.
So svojím mužom sa spoznala počas návštevy príbuzných v Čechách. Je zo slušnej, polorómskej rodiny.
Vyučil sa za predavača a stále mal prácu a zárobok. Keď sa zosobášili a usadili v Pavlíninom mestečku,
začal pracovať s drevom a robotu si udržal. Jeho mladá rodina prosperuje a onedlho do nej pribudne
druhé dieťa. Viac detí už nechcú mať.
„Keď si založia rodiny aj Helga a Marianna, asi sa budem musieť rozkrájať. Každá by ma chcela mať pri
sebe,“ smeje sa pani Helga. Isteže, toto je už milá starosť...
Zaumienila si ešte jednu úlohu: Chce oživiť svoju niekdajšiu hudobnú kapelu. Je dcérou vychýreného
muzikanta, hrá na klávesoch, gitare a pekne spieva.
Jej manžel sa do mestečka vrátil, keď už boli dcéry veľké. Bol z neho bezdomovec a neraz mu na ulici
dali peniaze. Jedného dňa ho podchladeného prijali do nemocnice a zakrátko zomrel...
Ale život ide ďalej.
V príbehu sme zámerne nespomenuli mesto, v ktorom rodina žije a zmenili sme aj mená. Matka
s dcérami prežila preťažké roky a ani jednej z nich by nebolo milé, aby ich ktokoľvek spoznal. Dôležité
je, ako statočne sa z trápenia dostali.
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reKapituláCia príbehov
Pracovitá starká Verona má početné potomstvo. Všetci mladí chodili na rôzne aktivity do komunitného
centra a mnohí z rodiny si prostredníctvom komunitného centra zobrali mikropôžičku a skvalitnili si
bývanie.
Rišo objavil v sebe talent a lásku k rómskej piesni. Spieva v nadnárodnom zbore vynikajúcej
zbormajsterky, ktorú stretol v komunitnom centre. Chystá sa pokračovať v hudobnom štúdiu.
Niekdajšiemu feťákovi Milanovi Igorovi s piatimi triedami základnej školy sa zmenil celý svet, keď
v komunitnom centre absolvoval vzdelávací cyklus Križovatky. O rok ho čaká maturita a po nej má
namierené na vysokú školu. Chce vybudovať vzdelávaciu inštitúciu pre vylúčenú mládež.
Dávid je v osade prvým vysokoškolákom. V procese jeho dozrievania zohralo veľkú úlohu komunitné
centrum. Okrem toho mal šťastie, že sa mu rodičia príkladne venovali a do práce ho zaangažovala
miestna farnosť. Chce byť takým sociálnym pracovníkom, akých stretol.
Karol je zanietený fotograf a filmár, ktorý chce položiť základy rómskej filmovej tvorby. Prvý raz držal
v rukách fotoaparát ako tínedžer v komunitnom centre. Zachytáva smutno-krásne obrazy z osád
a venuje sa mladým fotografom.
Tri dcéry pani Helgy sa v živote veľmi dobre uplatnili a majú ďalekosiahle ambície. Na ich výchovu
bola matka sama a mala to veľmi ťažké. Dievčence denne chodili do komunitného centra na zaujímavé
aktivity a matka na poradenstvo.
Komunitné centrá zohrali v živote hrdinov našich príbehov – avšak nielen ich – veľmi významnú úlohu.
Ako by sa ich život vyvíjal bez nich?

© Karol HorvátH
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1. oDporúČanie
DLHODOBO
POSKYTOVAŤ
V
KOMUNITNÝCH
CENTRÁCH
INTEGROVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY, VRÁTANE VZDELÁVANIA1

KOMPLEXNÉ

ETP Slovensko dlhodobo, už od roku 2001, overovalo poskytovanie komplexných sociálnych služieb
v takmer štyridsiatich komunitných centrách. Všetky pôsobili v blízkosti chudobných rómskych
komunít a zamestnávali vyškolených, všestranne vzdelaných a skúsených odborníkov. V súčasnosti
sa všeobecne prijíma, že tieto centrá sú nevyhnutnou súčasťou pomoci marginalizovaným rómskym
komunitám. Aj keď komunitné centrá fungujú na Slovensku viac ako pätnásť rokov, stále nie je
definovaná najmä šírka záberu služieb, aktivity, ktoré majú poskytovať.
Od januára 2015 začala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
realizovať národný projekt, v rámci ktorého vzniklo viac ako 150 nových komunitných centier.
Z našich bohatých skúseností vyplýva, že vo všetkých chudobných lokalitách sú spoločné problémy.
Ich zmiernenie, resp. zlepšenie daného stavu, môže nastať len pri poskytovaní pravidelných dlhodobých
sociálnych služieb a vzdelávania prostredníctvom každodennej práce zanietených pracovníkov
komunitných centier. Preto navrhujeme, aby v rámci Národného projektu komunitné
centrá poskytovali obligatórne služby a aby si klienti mali možnosť vybrať aj
z fakultatívnych služieb. Platí, čím je paleta služieb pestrejšia, tým sa pre obyvateľov
marginalizovaných komunít vytvára väčšia šanca, že každý si nájde niečo, čo ho zaujme.
Medzi obligatórne (povinné) služby odporúčame zaviesť:
•

sociálne poradenstvo, terénnu sociálnu prácu a terénnu zdravotnú asistenciu,

•

programy včasnej starostlivosti (predškolská príprava od troch rokov),

•

výchovno–vzdelávacie aktivity finančnej gramotnosti (pre deti aj dospelých),

•

vzdelávacie programy zdravotnej osvety (pre deti aj dospelých),

•

pracovné a kariérne poradenstvo a mediácia pracovnej integrácie,

•

špecializované sociálne služby v oblasti bývania,

•

doučovanie pre deti aj dospelých,

•

mimoškolské aktivity (napríklad počítačové, hudobné, tanečné, dramatické krúžky),

•

mentoring a tútoring.

Medzi fakultatívne (nepovinné) služby navrhujeme zaradiť aktivity podľa potrieb a záujmu konkrétnej
lokality, napr. evanjelizačné a pastoračné aktivity, nízkoprahové aktivity, klubové aktivity pre matky,
pre rodičov a pod.

1
Návrh je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť Zamestnanosť,
čiastkový cieľ č. 4: Podpora sociálnej integrácie aj prostredníctvom podpory terénnej sociálnej práce a činnosti
komunitných centier v obciach s vysokým podielom príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít ako priestoru pre
poradenstvo, vzdelávanie a voľnočasové aktivity
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babKa a vnuČKa

E

mília Horváthová rástla a dospievala ako „komunitné dieťa“. Dnes má devätnásť rokov. Rok
po tom, ako nastúpila do nultej triedy základnej školy, začala v Rudňanoch pracovať materská
škola a rozbehli sa aktivity ETP Slovensko. V roku 2006 bolo otvorené komunitné centrum. Emília doň
pravidelne a rada chodievala. Bývala len pár metrov od neho, u svojej babky, pani Kvety Berkyovej.
Rodičia žili pri bielych a tam Emília nemala kamarátky.

Aj dnes má komunitné centrum na skok a vodieva doň svojho trojročného synčeka Ervína. S mužom
a dieťaťom bývajú v „byte“, ktorý susedí s babkou. Za jednu neveľkú miestnosť nič neplatia. „Nie je to
bytový priestor. Každý, kto sa nasťahuje, je tam na vlastné riziko,“ vysvetľuje.
Miestnosť nemá komín a predošlí obyvatelia si sami spravili dymovod. Kúria v peci na tuhé palivo.
Kúpať sa chodia k babke Kvetke, ktorá si zo sporenia a mikropôžičky ETP kúpila teplovodný sporák
a tečie jej teplá voda.
Aj Emíliin muž Ervín je „komunitné dieťa“ z Rudnian. Dosiaľ ho tam majú na fotkách zo športových
aktivít. Emília a Ervín sa poznajú od detstva, vždy boli kamaráti, ale vážnejšie to medzi nimi začalo
byť na strednej škole v Bijacovciach. Ervín v Bijacovciach nadobudol kvalifikáciu pilčíka a lesníka,
ale Emília neskončila. V prvom ročníku s budúcim manželom otehotnela a školu nechala. Hanbila sa
chodiť do školy s bruchom a potom sa venovala už len dieťaťu.
Je z nej starostlivá mama. Denne vodí synčeka do komunitného centra na predškolskú prípravu
a všetko, čo sa tam malý naučí, doma precvičujú. „Dali nám domov kocky a staviame z nich, čo sa len dá
– dom, vežu, most. Opakujeme si básničky, pesničky, kreslíme, hráme sa,“ pochválila sa a zaspomínala
si na svoje detské a dievčenské roky v komunitnom centre: „Tu som sa učila a písala úlohy, neskôr som
mala mentorku. Zo školy som nosila dobré známky a chcela som ďalej študovať. Teraz, keď je synček
väčší, by som sa rada vrátila do školy... Keď som bola staršia školáčka, zhotovovali sme z medeného
drôtu šperky, zvončeky, svietniky a iné pekné veci... Potom som chodila na vzdelávanie mladých
mamičiek, kde nás okrem iného naučili, ako správne kúpať dieťa. Na rodičovskej výchove sme sa učili,
ako sa chrániť pred nežiaducim počatím a vďaka tomu máme zatiaľ len jedno dieťa. Aj môj muž chodil
na kurzy a neskôr aj prednášal protidrogovú a sexuálnu výchovu.“
Horváthovci však veľmi vážne uvažujú, či neodísť do Anglicka. „Môj muž si tu nedokáže nájsť prácu
a žijeme len zo sociálnych dávok. Moji rodičia sú v Anglicku osem mesiacov, otec má dobrú prácu,
bývajú v slušnom dome a pomohli by aj nám,“ hovorí Emília.
Kveta Berkyová je netradičná babka. Má šesťdesiatjeden rokov a chystá sa na maturitné štúdium.
Niekoľko rokov vedie v miestnom komunitnom centre ETP krúžky – spevácky, tradičného rómskeho
tanca, ba mala aj hip-hopový. Všetky „komunitné deti“ ju milujú. Vychovala päť svojich detí, je
päťdesiatjedennásobnou babkou a sedemnásťnásobnou prababkou. Na plný úväzok pracuje ako
asistentka osvety zdravia.
„Odkedy robím túto prácu, nemáme problém s očkovaním detí a mamičky omnoho viac dbajú o zdravie
svojich detí. Ľudia mi dôverujú. S chorými chodievam do zdravotníckych zariadení a dbám, aby
dodržiavali lekárske odporúčania,“ rozpráva.
V mladosti túžila stať sa zdravotnou sestrou. Veľmi skoro postrehla, ako ťažko žijú miestni Rómovia
a chcela pomáhať. Im i všetkým ostatným. V škole sa výborne učila a večne sedela v knihách. Matka to
schvaľovala a nedávala jej domáce práce.
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Kveta Berkyová hovorí o svojich rodičoch s láskou a vďačnosťou. Matka trochu chodila do školy, ale
čítať a písať sa nenaučila. Otec nikdy nechodil do školy a čítať sa naučil sám.
„Našiel si staré noviny, zakaždým si vyhliadol jedno písmenko a spytoval sa ľudí, čo znamená. Keď ich
už vedel viac, naučil sa spájať slová. Neskôr už čítal knihy. Bol vynikajúcim rozprávačom rozprávok.
Vtedy ešte neboli televízory. Ako kráľ sa posadil a ľudia ho so zatajeným dychom počúvali celé hodiny.
Medzi Rómami boli odjakživa obľúbené dlhé rozprávky,“ spomína pani Kveta na svojho otca, ktorý má
už osemdesiatpäťku a pohybuje sa na vozíčku. Celý život ťažko pracoval v bani.
Pre nedostatok miesta Kvetu na zdravotnícku školu neprijali. Nastúpila na priemyslovku, ale nebavila
ju a odišla z nej. Urobila si polročný zdravotnícky kurz a pracovala v Červenom kríži.
Vydala sa z veľkej lásky a mala krásne manželstvo. Žiaľ, netrvalo dlho. Tridsaťsedemročná ovdovela
a už nikdy žiadneho muža nemala. Ostala sama na päť detí, najstaršie malo šestnásť, najmladšie šesť.
Žili v rudnianskej osade, tri kilometre od vody. Keď sa pár metrov od ich domu prepadla zem a utvorila
sa hlboká jama, dozvedeli sa, že sú v závalovom pásme po niekdajšej banskej činnosti. Pani Kveta
burcovala úrady i médiá, ale presťahovania sa dočkala, až keď miestna baňa zrušila činnosť a obec
zrekonštruovala starú budovu administratívy na byty. Dostala byt s izbou a kuchyňou a tečúcou vodou.
Žije v ňom dosiaľ.
„Všetky deti a vnúčatá nemôžu ku mne naraz prísť, lebo by sme sa nepomestili,“ smeje sa.
V Kvetinom byte si podávalo kľučky niekoľko generácií cudzích detí, keď im pomáhala so školskými
úlohami. Dospelí zase chodili, aby im vybavila písomnosti.
Pracovala ako dobrovoľníčka pre holandskú nadáciu, ktorá ju neskôr aj zamestnala. Potom si urobila
kurz asistentky pre učiteľa základnej školy a pracovala v rudnianskej škole.
„Počas tých troch rokov, čo som bola v škole, miestne deti nevymeškávali vyučovanie. Ráno som ich
v osade pozbierala a po škole doviedla späť. Z vlastných peňazí som im dávala desiaty. Cez prestávky
som ich doučovala. Potom mi riaditeľka školy oznámila, že je potrebné, aby asistentka učiteľa mala
vysokú školu a musela som odísť. Miestne ženy protestovali, ale zbytočne,“ hovorí.
Kveta Berkyová má v osade autoritu. Keď miestnym ženám navrhla, aby s ňou chodili na kurz šitia,
štrikovania, vyšívania, rady ju nasledovali a boli uveličené z krásnych vecí, ktoré dokážu vytvoriť
vlastnými rukami. Teraz zase lanári ženy, aby s ňou šli na strednú školu s maturitou.
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Deti rástli na hráCh a rozprávKaCh

„U

čitelia tunajšej školy sa ma dosiaľ spytujú, prečo náš najstarší syn Ladislav nezmaturoval
a nešiel na vysokú školu,“ hovorí Ladislav Kaleja-Januv z Ostrovian.

Chlapec bol jednotkárom a len sem-tam sa pritrafila dvojka, trojka. Vyučil sa v Sabinove za
automechanika, mal záujem o maturitné štúdium, lenže kamaráti ďalej študovať nešli, preto nešiel ani
on. V osade sa nepripisuje vážnosť vzdelaniu.
„Teraz už viem, že som spravil hlúposť,“ hovorí dvadsaťosemročný Ladislav Kaleja-Januv mladší,
miestny komunitný pracovník. Miesto získal vo výberovom konaní, kde bolo mnoho záujemcov.
Otec Ladislav so ženou Kvetou sa potešili, keď im nedávno syn Ladislav a dcéra Janka oznámili, že sa
obaja chystajú pokračovať v štúdiu. Janka sa vyučila za kuchárku a pracuje ako upratovačka. Vydala
sa do Jarovníc a pretože s manželom nemajú vlastné deti, vybavujú si adopciu dieťaťa. Do rodiny ešte
patrí syn Ján, od ktorého už majú desaťročného vnúčika a dcéra Zuzana, od začiatku tohto školského
roka asistentka v miestnej materskej škole. Zuzka je v rodine prvou maturantkou.
Slobodné deti Ladislav a Zuzana žijú v osade s rodičmi v slušnom, murovanom dome. Rodičia ho
vybudovali svojpomocne pred vyše dvadsiatimi rokmi a pred pätnástimi rokmi k nemu pristavali
kúpeľňu. Nedávno si zo sporenia ETP dom zlegalizovali a z mikropôžičky ETP zateplili a dostavali
toaletu.
V tomto dome zostane Ladislav. „U nás, medzi Rómami, nebýva zvykom, aby sa súrodenci z rodičovského
majetku vyplácali. Dostane ho ten, kto potrebuje a všetci sú spokojní,“ vraví otec rodiny.
So ženou zvážili, že všetky deti sú zabezpečené. Janka šla do pekného domu za nevestu, Ján zo sporenia
a mikropôžičky zrekonštruoval rodičovský dom svojej ženy a s rodinou žijú tam. A Zuzka sa za svojho
chlapca vydá a dom si postavia.
Ladislav a Kveta sa brali ako osemnásťroční, keď mal Ladislav narukovať. Kým bol muž na vojne, mladá
žena pracovala v záhradníctve a sporila, aby mali finančný základ, keď prídu deti. Prvé sa narodilo po
trojročnom manželstve a ostatné tri pribúdali postupne.
Ladislav starší od pätnástich rokov pracoval po stavbách, ako to v tom čase bolo bežné. Potom si našiel
lepšie platenú robotu na železnici.
„Bola to drina, stále sme robili vonku, na trati. Ale nebolo to už len hádzanie malty, ako na stavbe, tu
sme používali aj hlavu a to sa mi páčilo. Boli sme veselá partia, poctivo sme robili a vymýšľali fígle.
Nemal som ani jedinú absenciu, šiel som do roboty aj s chrípkou, lebo ma otravovalo doma leňošiť,“
rozpráva Ladislav starší.
Po rokoch ťažkej práce na železnici mu jedného dňa došlo zle a doktor zistil, že má choré srdce. Preložili
ho za skladníka. Aj tam poriadne pracoval, kým vládal a kým nezačali prepúšťať.
Pán Ladislav si s chorým srdcom a polovičným invalidným dôchodkom veľmi ťažko hľadal nové
uplatnenie a ani si ho nenašiel. Rodina žila z jeho dôchodku. Keď mu po niekoľkých rokoch invalidný
dôchodok zrušili, hoci sám necítil, že by sa mu zdravie vrátilo, ocitol sa na úrade práce. Musel sa zapojiť
do verejnoprospešných prác.
„Nik sa ma nepýtal, čo vládzem urobiť. Mnohokrát nemám síl ani vyjsť z domu a žena ostáva so mnou,
lebo sa o mňa bojí. K problému so srdcom sa mi pridružili ťažkosti so žalúdkom, obličkami, chrbticou,
prostatou,“ posťažoval sa.
Za svoju situáciu sa trápi, tak rád by bol znovu pri silách a šiel do akejkoľvek ťažkej roboty. V mladosti
mu každá práca i fyzická námaha prinášali radosť.
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Ladislav Kaleja-Januv pochádza z ostrovianskej osady, zo štrnástich detí, z domu z hlinených
váľkov. Všetci jeho súrodenci poriadne pracovali, kým mali kde. Teraz sú na tom biedne. V osade je
deväťdesiatpäť až deväťdesiatdeväťpercentná nezamestnanosť, podľa sezóny. Lepšie je to v lete, keď
chlapi chodia na stavby.
Ladislava a Kvetu Kaleja-Januvovcov veľmi teší, že tri z ich štyroch detí majú zamestnanie. Jediný Ján
nemá stálu prácu, ale využíva každú možnosť pracovať brigádnicky.
Aj pani Kveta je Ostroviančanka a má šesť súrodencov. Jej sestra sa vydala za Ladislavovho brata a obe
sú spokojné.
Ladislav bol v mladosti skvelým futbalistom a mužstvo ho zvolilo za pokladníka. Rozhodol sa, že založí
družstvo žiakov. Podporu od obce nemal, preto vymyslel vlastný spôsob. Počas futbalových zápasov
mužov otváral výčap a zo zisku financovali žiakov. Až keď sa mladým Rómom začalo na ihrisku viac
dariť, obecní poslanci im priklepli príspevok.
„Žiaci dosiaľ hrajú a keby mali lepšie zázemie, dostali by sa do vyššej kategórie,“ Ladislav starší je hrdý
na svoje dielo.
„Mladých treba podchytiť,“ tvrdí.
Podľa tejto zásady sa so ženou správali aj k vlastným deťom. Keď šli do školy, poznali písmená a niečo
vedeli aj z násobilky. Vychovali ich na rozprávkach, hrách a vychádzkach do okolia. Otec bol mierny
a mama prísnejšia, no rovnako spravodlivá. Deti v nich mali a dosiaľ majú príklad pracovitosti.
Rodičia sa denne venujú svojmu malému hospodárstvu – starajú sa o hydinu, ošípané a na záhrade
pestujú zeleninu. Keď muž pre chorobu nevládze, zastúpi ho žena a pomôžu deti.

© miroslav Čureja
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ngela Mirgová s manželom Petrom dali svojmu synčekovi dve mená: Timotej Angel. Prvé
preto, lebo obdivujú osobnosť svätého Timoteja z prvých kresťanských čias a druhé im zas znie
anjelsky. Obaja rodičia sú hlboko veriaci.
Angela, za slobodna Dunková, pochádza z osady Podsadek v Starej Ľubovni, Peter je z Lomničky.
Odkedy sa zosobášili, žijú u svokrovcov v Lomničke. „Mám vynikajúcu svokru. S Petrom sme sa
zoznámili na gospelovom festivale. Pán kaplán nás zobral do Lomničky a miestni ľudia nás pozývali na
návštevu. Keď sme sa prvý raz videli s Petrovou mamou, povedala synovi, že by chcela takú jednoduchú
nevestu, ako som ja. Ešte nevedela, že medzi nami sa vytvára puto lásky...
Svadbu sme mali podľa rómskeho zvyku,“ rozpráva Angela. Obrad bol v bydlisku nevesty, v podsadskom
kostole. Jej hostia sa zabávali v neďalekom Hniezdnom a do polnoci boli s nimi aj novomanželia.
O polnoci sa mladí premiestnili do dvadsať kilometrov vzdialenej Spišskej Belej, kde ich už čakali
ženíchovi hostia a s nimi sa bavili do rána. Nevesta mala dlhé biele šaty a neskôr sa preobliekla do
večernej róby.
Angela sa vydávala ako vysokoškoláčka - študentka druhého ročníka sociálnej práce na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Od začiatku sa jej odbor páčil a rozhodla sa, že bude pracovať v teréne. Keď
otehotnela a pridružili sa zdravotné problémy, musela sa so školou rozlúčiť. Nie však navždy, štúdium
len prerušila. V ďalšom školskom roku sa do posluchárne vrátila a na rodičovskú dovolenku nastúpil
manžel.
Peter je vyučený murár, ale tiež ho láka práca s ľuďmi. Pred „materskou“ bol zamestnaný v centre
voľného času. Svojej manželke vzdelanie žičí a spoločne uvažujú, že keď spromuje ona, nastúpi do
školy on. „Môjho manžela by som nevymenila ani za všetko zlato sveta,“ zverila sa.
Ich synček má už dva roky. Hovoria s ním po slovensky, aj po rómsky. Chcú, aby dobre ovládal obe
reči. Pomáha im s ním svokra, hoci pre chorobu používa dýchací prístroj. Mladú rodinu by najradšej
nepustila od seba. Ale keď sa vyskytla Petrovi a Angele kúpa domu v Podolínci, nestavala sa do cesty.
Naopak, rodičia z oboch strán prispeli peniazmi rovnakou mierou.
„U Petrových rodičov žijeme zadarmo a môžeme si sporiť,“ vraví Angela. Peter pochádza z jedenástich
detí, jeden z bratov študuje na vysokej škole a ostatní odchádzajú za prácou do kameňolomu na
západnom Slovensku.
Angela má piatich súrodencov. Všetci sa učili dobre, ale ani jeden z nich nebol čistým jednotkárom,
ako ona. Brat Gustáv vyštudoval veľmi zaujímavý odbor – umelecké kováčstvo, avšak zatiaľ si nenašiel
primerané uplatnenie.
„Rodičia sa nám od malička venovali. Mama sa s nami veľa rozprávala, otec nás brával na výlety.
Odkedy sa v Podsadku rozbehla komunitná práca a duchovný život, duchovná atmosféra sa preniesla
aj do rodín. Život našej rodiny sa obohatil, ešte viac sme sa zblížili a začali sme si vravievať aj o tom, čo
ako prežívame,“ pokračuje.
Angela bola už na strednej škole veľmi aktívna. Ako animátorka viedla skupinku mladších školákov
a pod vedením lektora ETP sa úspešne venovala fotografii. Jej snímky detí a športu sa páčili aj
svetoznámemu fotografovi Yurimu Dojčovi. Keď dosiahla plnoletosť, dala sa na sporenie ETP.
Ušetrené peniaze a bonus investovala do vybudovania podkrovia v rodičovskom dome, kde sa mienila
usadiť. V tom čase rodičia robili v dome veľkú rekonštrukciu. Prostriedky na ňu získali zo sporenia
a mikropôžičky. Peniaze za podkrovie jej neskôr vrátili.
„Maturovala som v odbore marketingový pracovník. Nebolo pre mňa ťažké rozbehnúť v našom dome
obchod s potravinami. Je to prvý a stále jediný obchod v osade a slušne sa mu darí. Aj svokrovci majú
v Lomničke obchod a tiež s ním pomáham,“ rozpráva.
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Za svoju prioritu Angela teraz považuje rodinu a školu. Aktuálne má plnú hlavu bakalárskej práce,
spracúva tému Dobrovoľníctvo v sociálnej práci. „Výskumom som zistila, že sú tri dôvody, ktoré ľudí
privedú k dobrovoľníctvu: Chcú pomáhať, robia to ich priatelia, alebo si z nudy hľadajú nejakú činnosť.
Bez ohľadu na motív ich dobrovoľníctvo osloví a ostanú pri ňom,“ hovorí.
Keď Angela zvažovala, či pokračovať v štúdiu aj na magisterskom stupni, manžel ju podporil. Svokra
dokonca postrašila, že ak sa na to nedá, vyhodí ju z domu... „Ešte neviem, či pôjdem ďalej študovať
denne, alebo externe. Zo základnej školy v Lomničke mám ponuku, aby som od septembra nastúpila
ako sociálna pracovníčka,“ pokračuje.
Prácu chce v každom prípade vykonávať v teréne, medzi ľuďmi. Keď boli so školou na praxi v Bratislave,
medzi bezdomovcami a týranými ženami sa presvedčila, aký nesmierny význam má jej profesia.
Trénovali pozorovanie – na ulici, v škole, v rôznych situáciách. Už vie, že: „Pozorovaním sa dá mnoho
zistiť, len musíte mať oko sociálneho pracovníka.“
Dom, ktorý Peter a Angela kúpili v Podolínci, má osem izieb. Nemôžu sa doň sťahovať, pretože oprava
prebieha zdĺhavo – dom sa nachádza v pamiatkovej zóne a úradnému schváleniu podlieha každý úkon.
Nemajú v úmysle využívať ho iba sami. „Časť nášho domu bude slúžiť sociálnym účelom. Každá obec má
svoj sociálny prípad. Radi by sme v našom dome niekoľkým ľuďom pomáhali. Ešte sme sa nerozhodli,
či to budú deti, ženy, alebo niekto iný ...
S týmto cieľom sa Angela s Petrom chystajú tohto leta na výcvik práce so skupinou ľudí, ktorá potrebuje
pomoc.
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ierna uniforma, za opaskom putá i obušok a na prsiach odznak Rómska občianska hliadka.
Takto vystrojený vykonáva obchôdzky vo všetkých štyroch rómskych osadách v Krompachoch
príslušník hliadky Milan Žaludek.
Začínal ako dobrovoľník poriadkovej služby pred desiatimi rokmi. Medzi ľuďmi mal autoritu, robiť
poriadok sa mu zapáčilo, inú prácu nemal a keď vznikla hliadka, uchádzal sa v nej o prácu.
Predtým vystriedal niekoľko povolaní. Hneď po základnej škole sa zamestnal ako manipulant v SEZ-e.
Vozíkom na baterky dopravoval do expedície tovar.
Potom bol dlho hrobárom. „Smutná práca, ale dalo sa zarobiť. Kopali sme hroby, skladali krypty,
upravovali chodníky na cintoríne. Škoda, že nás prepustili,“ hovorí.
Začas robil so zbíjačkou v povrchovej bani. „Bola to drina za málo peňazí. Zbíjačka mala pätnásť dvadsať kíl, pri robote s ňou sa triaslo celé telo,“ popisuje prácu. Aj o ňu prišiel.

Teraz to má najlepšie. „Najradšej by som ostal v hliadke do dôchodku,“ pokračuje. Dovtedy mu chýba
ešte desať rokov. Zárobok potrebuje. Má osem detí. Tri z nich sú ešte v základnej škole, syn na učňovke
v Prakovciach a s rodičmi ešte býva osemnásťročná dcéra so svojím dieťaťom. „Pri toľkých deťoch
človek nič neušetrí,“ posťažoval sa.
„Keby som mal peniaze, rozšíril by som si dom. Vedeli by sme to spraviť sami so švagrom, je vyučený
murár,“ vraví. Milanova rodina spolu s rodinou jeho sestry žije v malom dome, ktorý kúpili ešte jeho
starí rodičia. Je tam izba, ktorú obývajú Žaludekovci, kuchyňa a špajza. Záchod majú vonku a vodu
si nosia zo studne. „Niektoré naše deti chodia prespávať k sestre do kuchyne, lebo do našej izby sa už
nezmestia. Jeden druhému sa prispôsobujeme.“ Milan pochádza z piatich detí a kvôli domu ho čaká
majetkové vysporiadanie sa so súrodencami.
Tunajší ľudia nikomu nič nedarujú. Vlastným deťom rodičia požičiavajú peniaze za úroky. Medzi
cudzími sa požičiava za veľmi vysoký úrok. Prekvitá úžera, žiaľ, nepolapiteľná. Chudoba doviedla
krompašských Rómov aj na zlé cesty. Niektorí sa v zahraničí stali obeťami obchodovania s ľuďmi
a niektorí sa údajne zaplietli do organizovania tohto obchodu. Na tieto nekalé činnosti však Rómska
občianska hliadka nemá dosah.
„V hliadke je nás osem a striedame sa v osemhodinových službách. Vždy jeden stráži komunitné
centrum, kam chodili aj moje deti. Dvaja obchádzajú osady – Starú mašu, Družstevnú, Farské lúky
a Hornádsku. Chodíme po osadách vo dne i v noci, v lete i v zime, v každom počasí. Na zimu dostaneme
nové kabáty...“ popisuje, ako to chodí v hliadke.
„Nie sme strašiaci, skôr ľuďom poradíme. Ale na niektorých chlapcov musíme byť prísni. Najhorší sú
dvanásť – štrnásťroční výrastkovia, ktorí fetujú a dobré slovo na nich nezaberá. Také prípady riešime
s Mestskou políciou. Stáva sa, že za nevydarené deti siahnu rodine na podporu... Obušok používame
výnimočne, len keď je niekto agresívny. Zvyčajne riešime hádky v rodinách a medzi susedmi. Niekedy
aj bitky, ale tu je to tak: Jedného dňa sa chlapi pobijú a na druhý deň sú kamaráti... Trápime sa aj
s deckami, ktoré sa hrajú na ceste a líhajú si na ňu. Je to nebezpečné, cesta vedie do priemyselnej zóny.
Darmo upozorňujeme matky, nič sa nemení a decká z cesty večne odháňame...“
Odkedy sa Milan Žaludek stal príslušníkom Rómskej občianskej hliadky, v očiach osadníkov stúpol.
Uniforma s odznakom vzbudzuje rešpekt.
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„Na Hornádsku, medzi bielych, sme sa prisťahovali ako jedna z prvých rómskych rodín,“ hovorí
a pokračuje: „Bolo tu veľmi dobre. Okolo rieky rástli ovocné stromy, na jar všetko kvitlo, v lete rodilo.
S bielymi deťmi sme sa kamarátili a navzájom navštevovali. Časom sa to zmenilo a bieli odišli. Najhoršie
začalo byť pred asi desiatimi rokmi, keď mesto nasťahovalo na Hornádsku ľudí z osady Banícka štvrť,
ktorú zlikvidovalo. Bola v blízkosti nemocnice a večný hluk jej obyvateľov rušil chorých. Prisťahovalci
doniesli svoj spôsob života. Vyrúbali stromy a kúrili si nimi. Predtým žili pod lesom, v izolácii, takmer
bez kontaktu s majoritou.“
Do i tak ťažkého bývania rodiny Milana Žaludeka priniesla ešte väčšie problémy povodeň. Pred piatimi
rokmi im voda celkom zaplavila dom a zničila všetko zariadenie. Oblečenie, doklady, potraviny, všetko
bolo preč. Dom ostal popraskaný a zanesený hrubou vrstvou blata. Vliezli hady, na stenách sa vytvorila
pleseň, zhnila podlaha.
„Kúpili sme cement, z potoka sme nanosili piesok a všetko sme opravovali. Odznova sme sa zariaďovali.
So štátnym príspevkom tisíc eur.“
Deti Milana Žaludeka sú v škole slabší žiaci. Nikdy mu nenapadlo, že by sa s nimi mal učiť. Domov si
nenosia úlohy a knižky nechávajú v škole, ako je to bežné aj v ich škole.

© Karol HorvátH

39

© Karol HorvátH

40

© Karol HorvátH

41

reKapituláCia príbehov
Emília i jej muž Ervín vyrastali v komunitnom centre. Obaja sú radi, že teraz doň môžu vodiť svojho
trojročného synčeka. Na predškolskú prípravu s ním chodí mama a doma s ním precvičuje všetko, čo
sa tam naučili. Jej babka, pani Kveta, v komunitnom centre viedla krúžky. Má po šesťdesiatke a stále
študuje.
Manželia Ladislav a Kveta vychovávali svoje deti na rozprávkach a hrách. Ich potomkovia podávajú
svoju skúsenosť ďalšej generácii, najmladšia dcéra je učiteľkou v materskej škole. Príklad rodiny je
inšpiráciou pre osadu a pomáha pri presadzovaní myšlienky o potrebe venovať sa deťom od útleho veku.
Angelu už ako školáčku nadchýnalo všetko, čo rozširovalo okruh jej poznania. Atmosféra komunitnej
práce sa preniesla do celej ich rodiny, ešte viac sa zblížili a i to bol dôvod, ktorý ju priviedol na štúdium
sociálnej práce na univerzite. S manželom, ktorý má podobné priority ako ona, chcú vo svojom veľkom
dome zriadiť priestor pre sociálne účely.
Milan je dobrácky, usilovný, spravodlivý chlap a statočne sa stará o svoju veľkú rodinu. Jeho deti v ňom
majú dobrý vzor, až na to, že mu nikdy nenapadlo, že by sa s nimi niekedy mal aj učiť. Také niečo
v osade nie je zvykom.
Priaznivé príklady i jeden menej priaznivý príklad toho, čo nasleduje, keď sa rodičia svojim deťom
venujú od mala, alebo to zanedbávajú.

© Karol HorvátH
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2. oDporúČanie
ZAVIESŤ POVINNÉ PREDŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH
RÓMSKYCH KOMUNÍT OD TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA2
Plnohodnotné stimulovanie vývinu detí už od ich narodenia je nevyhnutný predpoklad pre úspešné
zaradenie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Deti, ktoré vyrastajú a žijú trvalo v zlých socioekonomických podmienkach, sú vystavené vplyvom inak podnetného prostredia, a preto sa ich
schopnosti a zručnosti vyvíjajú v inom rozsahu, ako u ich rovesníkov z bežných domácností. Je
nevyhnutné, aby deti, ktoré v domácom prostredí komunikujú len v rómčine, mali možnosť a aj
povinnosť vo veku od troch rokov začať navštevovať predškolské vzdelávacie inštitúcie.
Len takáto príležitosť im pomôže položiť základy pre ich neskoršie úspechy v škole, v práci a v živote.
Učiteľmi detí z marginalizovaných rómskych komunít by mali byť takí pedagógovia, ktorí sú súčasne
kvalifikovanými mediátormi. Mediátorom je učiteľ, ktorý má nielen odborné pedagogické vedomosti
a dobre pozná podmienky a bariéry socio-ekonomického prostredia, do ktorého sa žiaci z MRK
narodili, ale súčasne dokáže primerane reagovať na odlišnosti žiakov a vie ako im efektívne pomáhať
tieto bariéry prekonávať.

3. oDporúČanie
ORGANIZOVAŤ SPOLOČNÉ VZDELÁVANIE RODIČOV A DETÍ V PREDŠKOLSKÝCH
KLUBOCH3
Úspešné zaradenie detí z marginalizovaných rómskych komunít do procesu formálneho vzdelávania
vo veľkej miere závisí od spolupráce rodiny a miery angažovanosti rodičov pri výchove. Cieľom aktivít
pre rodičov, ktorých deti navštevujú predškolské vzdelávanie v komunitných centrách, je motivovať
rodičov, aby sa zapájali do vzdelávania svojich detí. Budovanie rodičovských kompetencií
prostredníctvom spoločného vzdelávania rodičov a detí v predškolských kluboch sa
osvedčilo ako veľmi užitočné a konštruktívne, a preto odporúčame, aby bolo zaradené
ako povinná (obligatórna) aktivita všetkých komunitných centier.

2
Návrh je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť
Vzdelávanie, čiastkový cieľ č. 1: Zvýšiť účasť detí z MRK v predprimárnom vzdelávaní z približne 18% (v roku 2010) na 50%
(v roku 2020), za predpokladu rozšírenia kapacitnej siete materských škôl a programov výchovy a vzdelávania detí v ranom
veku v regiónoch so zvýšeným nárastom rómskeho obyvateľstva, vrátane implementácie programov orientovaných na
zlepšenie spolupráce s rodičmi a zvyšovanie počtu asistentov učiteľa v predprimárnom vzdelávaní.
3

Tamtiež.
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aždé ráno o siedmej čaká Eva Turtáková v Rankovciach na autobusovej zastávke, aby sa včas
dostala do Košíc do školy. Autobus býva plný a sedemnásťročná študentka si zvyčajne hodinovú
cestu odstojí. Domov sa vracia trikrát v týždni o pol šiestej večer a dvakrát v týždni o pol tretej popoludní.
Cestúva s kamarátkou Monikou Hadovou. Obidve sú prváčky na Súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémii v Košiciach. Eva študuje odbor sociálna práca a Monika nastúpila na vychovávateľstvo
v materskej škole. Obidva odbory sú štvorročné a končia sa maturitou. „Študujem, aby som čo najviac
vedela, keď budem pracovať. Chcem svoju prácu vykonávať čo najlepšie,“ hovorí.

Eva sa túži stať sociálnou pracovníčkou. Chce pomáhať tým, ktorí sa majú ešte horšie ako ona. Veľmi dobre
vie, čo znamená nekonečné uskromňovanie sa až po skoro neúnosnú hranicu. V osade v Rankovciach,
kde žije, všetci majú dennú skúsenosť s večným nedostatkom takmer všetkého, čo človek potrebuje
k bežnému životu. Po ukončení školy by najradšej vykonávala sociálnu prácu doma, v Rankovciach,
prípadne v škole v blízkych Kecerovciach alebo Herľanoch. Ak jej štúdium pôjde tak, ako od septembra,
sen sa jej splní. Na polroka bola vyznamenaná a získala najvyššie sociálne štipendium. Zaumienila si, že
na konci školského roka bude mať čisté jednotky. Rovnako úspešná je aj kamarátka Monika.
„Najviac ma baví psychológia a špeciálna pedagogika. Aj ostatné predmety ma zaujímajú. Všetko sa mi
v škole páči,“ pochválila sa. Keď Evka prejavila záujem o štúdium, rodičia sa jej nestavali do cesty. Tešili
sa z jej plánov, ale zároveň sa obávali, či jej školu dokážu uhradiť. Keď na prvý raz urobila prijímacie
skúšky, neprekvapilo ich to, dcéra sa stále dobre učila, aktívne pracuje s deťmi v miestnom cirkevnom
zbore a zúčastňuje sa aj na mnohých aktivitách rankovského komunitného centra ETP.
Denné cestovné do Košíc a späť však bolo nad rozpočet rodiny, kde matka aj otec sú nezamestnaní. ETP
Slovensko preto na cestovné pre Evku do školy vypísalo výzvu na darcovskom portáli Ľudia ľuďom.
Zareagovala na ňu láskavá darkyňa, dôchodkyňa Eva Brestenská z Bratislavy, ktorá roky praxe pôsobila
v pedagogickom výskume a neskôr založila a viedla špeciálnu školu. Za svoj prínos na prospech mládeži
získala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra. „Evke prajem veľa úspechov v škole, najmä pozitívne
zmeny v živote,“ napísala pani Brestenská do ETP. Veľmi ju potešilo skvelé Evkino vysvedčenie.
„Veľmi skoro som sa vydala a strednú školu som nechala. V osade sa mi smiali, že ešte aj vydatá mienim
chodiť do školy… Čo sa nesplnilo mne, chcem, aby dosiahli moje dcéry,“ vraví Evkina mama, pani Eva
Turtáková staršia.
S manželom Bartolomejom majú tri dcéry. Dvadsaťosemročná Martina sa vyučila za krajčírku. Vydala
sa do Keceroviec a je dvojnásobnou mamičkou. Dvadsaťsedemročná Ivana sa v Košiciach vyučila
za predavačku, vydala sa, má tri deti, ale zatiaľ býva s rodičmi. Jej rodina sa onedlho presťahuje do
vlastného domu. Budujú si ho svojpomocne zo sporenia a mikropôžičky ETP. Ivana sa po polroku
ponáhľa z materskej dovolenky k svojej práci zdravotnej asistentky. Prihlásila sa na maturitné štúdium.
„Aj my sme mali sporenie. Opravili sme si z neho strechu a urobili studňu,“ hovorí pani Eva. Ich dom
je v osade jeden z najkrajších a jeden z mála, ktorý má vlastnú studňu, ostatní osadníci vláčia vodu
z niekoľkostometrovej vzdialenosti. „Do tohto domu sme sa sťahovali, keď sa narodila Evka. Postavili sme
si ho sami. Býva sa nám dobre, máme štyri izby. Keď mladí odídu, Evka bude mať ešte lepšie podmienky na
učenie sa,“ pokračuje pani Eva.
Dom si stihli postaviť, kým mal manžel prácu. Je vyučený stavebný zámočník, pracoval vo svojom
odbore, neskôr ako šofér a teraz má už len aktivačné práce. Je vedúcim zboru miestnej Cirkvi
Adventistov siedmeho dňa, ľudia si ho vážia a berú za príklad. Tejto zimy so svojou cirkvou bol ako
dobrovoľník stavať kostol v Bolívii.
„Evka má veľmi dobrých a starostlivých rodičov, ktorí ju podporujú vo vzdelávaní. Je rozumná, snaživá
a má otvorenú cestu aj na vysokoškolské štúdium,“ myslí si jej mentorka Monika Beňová.
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mentor

„Č

o mladého človeka nenaučí rodina, naučí ho mentor,“ hovorí Ladislav Duda. Medzi
sabinovskou rómskou mládežou robil niekoľko rokov mentora pre ETP Slovensko a tútora
pre Divé maky.
Teraz má dvoch deviatakov - Filipa a Lukáša. Venuje sa im štyri roky. Chlapci si zlepšili prospech,
vyučovanie nevymeškávajú, ani raz neprepadli a chystajú sa na strednú školu.
„Projekt ETP, v rámci ktorého som s chlapcami pracoval, sa skončil vo februári, ale nechajte ich pred
ukončením deviatej triedy... Samozrejme, že sa im venujem ďalej... A nielen im. Zvyčajne chodí celá
partia, desiati – dvanásti chlapci. Všetci sú kamarátmi môjho syna,“ rozpráva.
Projekt mu predpisoval tráviť s chlapcami osem hodín týždenne, štyrikrát po dve hodiny. „Kdeže by
nám to stačilo. Každú chvíľu boli pri mne. Raz potrebovali niečo z dejepisu, inokedy z matematiky,
mnohokrát sa chceli len porozprávať, zahrať si futbal, spoločenskú hru, pracovať na počítači. Pri každej
činnosti možno vychovávať. Chlapci ku mne chodievajú domov a so všetkými si tykám. Priateľský
prístup je lepší než vynútená autorita,“ vraví zo skúsenosti.

Keď niektorému z partie hrozilo prepadnutie, skontaktoval sa s asistentom učiteľa a zašiel do rodiny.
Keď sa v rodine stretol s pochopením, práca šla ľahšie, ale nie vždy to bolo tak. „Dovtedy sa s ním
budem učiť, kým sa nenaučí,“ povedal riaditeľke školy a požiadal školu, aby mu každý problém jeho
chránencov včas oznámila, nech okamžite môže zasiahnuť.
Laco Duda je v Sabinove terénnym sociálnym pracovníkom. Do jeho náplne práce patrí nielen rómska
problematika, ale aj starostlivosť o seniorov a všetkých tých, ktorí potrebujú sociálnu pomoc. Je mladý,
má Kristove roky, ale v sociálnej oblasti pôsobí už dvanásť rokov. Najprv ako asistent poradcu na úrade
práce, potom ako asistent terénnej sociálnej práce a neskôr, keď nadobudol vzdelanie, stal sa terénnym
sociálnym pracovníkom.
Keď získal titul magistra, zapísali ho do Kroniky mesta Sabinov. Stal sa v Sabinove prvým Rómom
s vysokou školou za dvesto rokov, odkedy sa v meste usadili Rómovia. Pochádza z jednej z piatich rodín
prvých usadlíkov, ktorí došli z Chminianskej Novej Vsi a Veľkého Šariša. V súčasnosti má Sabinov
dvanásťtisíc obyvateľov, z nich je tisíc deväťsto dvadsať Rómov.
Veľmi mu záleží na tom, aby sa v miestnej rómskej komunite žilo lepšie. Uvažuje: „Keď si my sami
nepomôžeme, kto iný nám pomôže? Tí z Bratislavy, ktorí nás ani nepoznajú, ale na rómskej problematike
si robia doktoráty?“
Je presvedčený, že nič nie je v práci s mládežou lepšie, ako osobný príklad. Vzdelaný človek inšpiruje
k vzdelaniu, slušný človek k slušnosti, športovec k športu. Laco toto všetko skĺbil.
Keď ako mentor dostal prvého chránenca, prácu s ním postavil na športe. Postrehol, že Oskar
z málopodnetného prostredia má športový talent. Cez šport ho viedol k vytrvalosti, pracovitosti,
zodpovednosti.
„Netrénuješ kvôli mne. Trénuješ kvôli sebe, aby si bol lepší, úspešnejší, uznávali ťa, aby si dostal ďalšie
možnosti,“ mnoho razy mu opakoval, kým sa chlapcovi nedostalo pod kožu, že práca na sebe samom
ho posunie ďalej a otvorí mu nové príležitosti. Dnes je z jeho niekdajšieho chránenca dospelý muž,
úspešne pracuje vo Švajčiarsku a zo svojho zárobku sa dokáže slušne postarať o rodinu.
Laco do svojich dvadsiatich šiestich rokov aktívne hral za Sabinov futbal a dostal sa s ním do tretej ligy.
„Mal som skvelého trénera, niekdajšieho hráča Slávie Praha,“ pochválil sa a pokračoval: „Nechcel som
byť v tíme čiernou ovcou, preto som na sebe pracoval zo všetkých síl. Keď som prestal športovať, dal
som sa na štúdium.“
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Pôvodne sa vyučil za automechanika, v odbore doprava absolvoval nadstavbové štúdium, prešiel
polročným školením o práci s ľuďmi a napokon získal vysokoškolský diplom na Vysokej škole svätej
Alžbety. Študoval sociálnu prácu so zameraním na rómsku menšinu. V bakalárskej práci rozobral
špecifiká terénnej sociálnej práce v meste Sabinov a v magisterskej práci sa venoval rovnakej
problematike, avšak so záberom na celý Sabinovský okres.
„Ani jeden z mojich súrodencov, ani ich deti nemajú vzdelanie. Mojím šťastím bolo, že som sa ako
futbalista dostal medzi majoritu a začlenil som sa. Naučiť mladého človeka začleniť sa, to je to podstatné
a o to mi pri výchove mládeže ide. Takto vediem chránencov, aj vlastné deti.
Laco Duda je štvornásobným otcom. Jeho najstarší syn Kristián končí deviatu triedu a chystá sa
na konzervatórium. Už dávnejšie má svoju kapelu. Hrá na klavíri a v škole si mieni pribrať cimbal.
Dvanásťročná Amanda je jednotkárka, pekne spieva a túži po kariére moderátorky. Desaťročná Ingrid
takisto nosí jednotky a páči sa jej práca vizážistky. Najmladšia Lianka má len dva a pol roka. Lacova
manželka Ingrid zmaturovala na sociálno-pedagogickej akadémii, pracuje v komunitnom centre
a takisto robila mentorku.
„Moja práca je vďačná a mám ju rád. Odkedy máme v meste správneho primátora, darí sa nám ju robiť
ešte lepšie.“

© Karol HorvátH
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Eva a Monika dochádzajú do strednej školy do tridsať kilometrov vzdialeného mesta. Keď im chýbali
peniaze na cestu do školy, komunitné centrum vypísalo na darcovskom portáli zbierku na tento účel.
Dievčatá štúdium baví a zvládajú ho s vyznamenaním. Obidve majú mentorku, ktorá ich okrem iného
vedie k čítaniu krásnej literatúry a učí ich hrať na hudobnom nástroji.
Laco, terénny sociálny pracovník a prvý vysokoškolák z komunity v meste, je ako mentor presvedčený,
že čo mladého človeka nenaučí rodina, naučí ho mentor. So svojimi chránencami má priateľský vzťah
a venuje im omnoho viac času, ako mu predpisuje zmluva. Z jeho chlapcov sú dobrí žiaci.
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4. oDporúČanie
POSKYTOVAŤ PRAVIDELNE A DLHODOBO MENTORING
Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT4

VŠETKÝM

DEŤOM

Cieľovou skupinou Mentorského programu, ktorý ETP realizuje od roku 2009, sú najmä žiaci druhého
stupňa základných škôl z marginalizovaných rómskych komunít. Mentorskú podporu sme poskytovali
nielen deťom a študentom, ale aj dospelým chránencom. Mentori venujú svojim chránencom intenzívnu
starostlivosť, rozvíjajú ich talent, schopnosti a zručnosti. Pomáhajú im vo všetkom, čo chránencovi
pomôže nadobudnúť úplné základné vzdelanie, dostať sa na strednú školu a zmaturovať, ale aj
dostať sa na vysokoškolské štúdium a uspieť v ňom. Mentori pomáhajú mladým ľuďom spoznať svet
strednej spoločenskej vrstvy, prekonávať jazykové, spoločenské, ekonomické a kultúrne bariéry, učia
chránencov zmysluplne tráviť voľný čas, podporujú ich ambície, motivujú ich. Mentori tiež pomáhajú
chránencom získať a udržať si prácu, poskytujú im oporu, aby vydržali náročné obdobia začiatkov na
nových školách alebo v práci.
Pozitívny vplyv Mentorského programu na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí a mládeže z MRK
potvrdili aj výsledky Záverečnej hodnotiacej správy projektu Komunita na ceste k prosperite (56 %
žiakov z vybranej vzorky dvesto účastníkov aktivít komunitných centier ETP, ktorí študujú na strednej
škole mali počas základnej školy svojho osobného mentora).
Interná evaluácia tiež potvrdila pozitívny vplyv Mentorského programu: 48 z celkového počtu 61
chránencov (78%), ktorí boli zapojení do programu v rokoch 2012 – 2015 a dovŕšili v tomto období
vek ukončenia povinnej školskej dochádzky, pokračuje v štúdiu na strednej škole alebo strednú
školu ukončili. Mentorský program má významnú motivačnú funkciu pre budúcnosť detí zo sociálne
znevýhodnených lokalít. Preto navrhujeme, aby individuálny mentoring bol súčasťou
povinných (obligatórnych) aktivít Národného projektu Komunitné centrá.

Návrh súvisí so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť Vzdelávanie, čiastkový
cieľ č. 3: Zvýšiť podiel rómskych študentov, ktorí dosiahnu ISCED 3B, ISCED 3C a ISCED 3A na úroveň všeobecnej
populácie SR, čo znamená venovať cielenú pozornosť žiakom z MRK pri prechode zo základnej na strednú školu
a podporovať zlepšenie študijných výsledkov na stredných školách, nastavenie adekvátnej finančnej podpory.
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Pani asistentKa

„D

obré ráno, pani asistentka,“ prihovárajú sa školáci a predškoláci Jozefíne Janovej, len čo
vyjde z domu.

Jožka je asistentkou v komunitnom centre ETP vo Veľkej Ide. Deti si ju obľúbili a rešpektujú ju. „Ani
neviem vypovedať, ako sa mi práca s deťmi páči. Najradšej by som ju robila celý život,“ hovorí. Na
otázku, či by chcela byť učiteľkou, sa zasnene zahľadí: „Netrúfam si na to ani pomyslieť.“ Samozrejme,
že by chcela učiť.
Cesta k tomu však bude zložitejšia. Nedochodila deviatu triedu základnej školy, vyšla z ôsmej, a preto
mohla ísť len na dvojročnú strednú školu. Vo Veľkej Ide sa vyučila za krajčírku. Vo vyšších ročníkoch
základnej školy mala dobré známky, ale na začiatku školskej dochádzky to bolo veľmi zlé. Ročník
stratila už v prvej triede. „Prepadla som, pretože som nevedela ani slovo po slovensky a pani učiteľke
som nerozumela,“ objasňuje.
Jožke zastiera výhľad z domu do okolitého sveta vysoký betónový múr. Obec ním ohradila biedne
rómske domčeky a chatrče, v ktorých žije vyše osemsto ľudí. Údajne preto, aby deti nevybiehali na
cestu. Obyvatelia majú k dispozícii jednu studňu. Kto býva skraja tábora, má šťastie, vodu má relatívne
blízko, ostatní ju vláčia poriadny kusisko. Obydlia sú malé, veľmi skromné, niektoré až žalostné,
natlačené na seba, s rôzne udržiavanou hygienou. U Janovcov je čistučko, príjemne. Majú jednu izbu
a kuchyňu. Jožkina mamka hneď ponúka návšteve kávu. „Už sme tu len piati, my s mužom a tri deti,“
hovorí.
Jožka pochádza z desaťdetnej rodiny. Brata stratila hneď po narodení, sestra zomrela v devätnástich na
silný zápal pľúc a piati súrodenci už majú svoje rodiny a osamostatnili sa. Všetci sú nablízku, v osade.
Doma ostala len dvadsaťročná Jožka a telesne a duševne postihnutí súrodenci – šestnásťročná Patrícia
a dvadsaťosemročný Martin. Rodičia sú ich opatrovateľmi. „Martina som naučila podpísať sa, s Patríciou
sa to učíme,“ vraví Jožka. Martin a Patrícia nechodili do školy.
Kým Jožkini rodičia mali prácu, dalo sa vyžiť, odkedy ju stratili, len prežívajú. Ani jeden zo súrodencov,
ba ani ich partneri nemajú robotu, chodia len na aktivačné práce. Pracuje jedine Jožka.
„Som z rodiny najbohatšia,“ teší sa zo svojho skôr skromného zárobku. „Od prvej výplaty som sporila,
aby som všetkým mohla dať vianočný darček. Aj teraz im pomáham a po troške si odkladám peniaze,“
pokračuje. Radšej nedomýšľa, ako to bude, keď sa skončí projekt, vďaka ktorému má živobytie...
Odkedy sa stala asistentkou v komunitnom centre, jej pozícia v osade sa zmenila. „Polovica mi praje
a váži si ma, iní mi neprajú a závidia...“
Postoj tých druhých ju mrzí. Veľmi rada by pomohla všetkým - aby žili lepšie, vždy mali na jedlo a aspoň
na najnutnejšie potreby. O niektorých však vie, že mali možnosť pracovať, ale nechcelo sa im, namiesto
práce sa opíjajú, fetujú. A ich deti trpia. Jožka chce deti z osady uchrániť pred životom, aký vidia doma,
a preto sa im venuje s toľkým nadšením. Je k nim trpezlivá, láskavá, ale ak treba, aj prísna. Pomáha
im so slovenčinou, asistuje v popoludňajšom školskom klube, v komunitnom centre sa s nimi učí, hrá,
rozpráva. Má v pláne zdolať prekážky, ktoré jej bránia ďalej sa vzdelávať a získať maturitu. Veľmi túži
pracovať s deťmi.
A veľmi túži aj po dôstojnom bývaní. Už nechce zďaleka vláčiť ťažké kýble s vodou. „Keď budem mať
svoj byt, zoberiem so sebou aj mamu, otca a postihnutých súrodencov. Nemohla by som si dobre žiť
s vedomím, že oni sa trápia,“ plánuje.
Keď sa zabezpečí, mieni si založiť rodinu. „Chcem byť mojim deťom takou dobrou mamou, akou je naša
mama,“ hovorí. Jej maminka nevie čítať ani písať, ale Jožka na ňu nedá dopustiť a zahŕňa ju láskou
a vďačnosťou.
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M

noho rodín zo Spišského Podhradia odišlo do zahraničia, najmä do Anglicka. Šli za prácou,
pretože doma jej niet. Sú medzi nimi aj klienti ETP. Niektorí sa „vonku“ uplatnili, našli si
prácu a žijú tam už niekoľko rokov. Iní si zarobili a vrátili sa. Ďalší nemali šťastie, prácu si nenašli
a vrátili sa bez zárobku. „Po štyroch mesiacoch, čo sme boli v Sheffielde, nám pribudli akurát doma
nedoplatky za bývanie. Máme čo robiť, aby sme to uhradili,“ vraví Iveta Čonková.
V Anglicku boli štyri mesiace. Bývali u dcéry Simony, ktorá sa tam už dávnejšie usadila a pracuje
v zeleninárstve. V Sheffielde si našli prácu aj ďalšie dve dospelé Ivetine deti. Ona, jej muž, ani dvaja
ďalší dospelí synovia však robotu nedostali, preto prišli späť. Čaká ich nezamestnanosť, ako aj predtým.
Učiť sa im nechcelo, vzdelanie nemajú, a preto si o to ťažšie hľadajú uplatnenie.
Najmladší, štrnásťročný Erik „získal“ iba to, že štyri mesiace vymeškal zo školy a bude musieť
doháňať učivo. Je v deviatej triede a rád by ju dobre skončil. Má namierené na strednú školu, chce
sa stať automechanikom. Jediný z rodiny sa rád učí. V komunitnom centre patril k najšikovnejším
a najvšestrannejším.

„V Sheffielde je to s prácou čoraz horšie,“ posťažovala sa pani Iveta. Dúfala, že zo zárobku v Anglicku
si konečne kúpia dom, opravia si ho a pristavajú podkrovie. „Prosím vás, budete ešte pokračovať
s mikropôžičkami?,“ pýta sa. Akú odpoveď môže dostať, keď sa spolu s projektom v meste skončila aj
činnosť komunitného centra ETP?
Ivetina rodina už dávnejšie chcela mikropôžičku. Žiaľ, nedostala ju. Nezvládla jej predstupeň –
sporenie, hoci dospelí členovia rodiny absolvovali finančné vzdelávanie. „Po pár mesiacoch sme museli
skončiť, nemali sme z čoho odkladať...,“ zdôvodňuje. Zdá sa, že kým si aspoň niekto z rodiny nenájde
slušnú prácu, o podkroví a vlastnom dome budú Čonkovci naďalej len snívať... Netušia však, kde tú
prácu hľadať...
Rodina Plachetkovcov mala väčšie šťastie. V Sheffielde žili dva roky a Branislav i jeho žena Janka celý
čas pracovali. Obaja sa zamestnali v tamojšom Carrefoure. Žena robila v studenej kuchyni a muž pri
zelenine. Sedemnásťročná Janka a štrnásťročná Mária chodili do tamojšej školy a slušne sa naučili po
anglicky.
„Doma sme si nedokázali nájsť prácu. Manžel nejaký čas robil v Čechách, ale keď za robotu neplatili,
vrátil sa,“ hovorí Janka. Teraz je Branislav zase bez práce, rovnako ako Janka. A peniaze budú veľmi
potrebovať. Obe dcéry majú namierené do škôl. Mladšia našla v maminej kuchyni záľubu v príprave
sladkostí a chce sa stať cukrárkou. Staršia ide do Levoče na maturitné štúdium a potom ešte ďalej.
„Pôjdem na vysokú školu. Chcem byť policajtkou,“ smelo tvrdí.
Janka Plachetková je energická žena, trúfla si šoférovať aj vo veľkom meste v Anglicku. Odviezť otca
k lekárovi do Popradu je pre ňu maličkosť. Pred odchodom do zahraničia hrala so staršou dcérou
v divadelnom súbore.
„Motorom našej rodiny je moja svokra Helena Plachetková. V komunitnom centre ETP viedla krúžok
tradičných rómskych tancov, kam sme chodili. Pracovala s divadelným súborom Čercheň (Hviezda)
a stále sa venuje ľuďom. Dávno býva vo vlastnom dome medzi bielymi a pomohla aj nám, aby sme si
pri nej kúpili starší dom,“ vraví pani Janka.
Ich dom však potreboval úpravy. Spravili si ich zo sporenia a mikropôžičky ETP. „Vymenili sme
podlahy, dvere, obnovili fasádu, kúpeľňu, vybudovali podkrovie. S bielymi susedmi vychádzame
výborne, staršia dcéra im chodí strážiť deti,“ pochválila sa pani Janka. „Na ETP budeme spomínať
len v dobrom,“ dodáva. Všetci z rodiny chodili na vzdelávania a deti aj hrávať sa. Kým doma nemali
počítač, používali tamojší. ETP Slovensko pôsobilo v Spišskom Podhradí od roku 2002.
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Devätnásťročná Jožka z veľmi chudobnej, desaťdetnej rodiny si ako vyučená krajčírka nenašla prácu.
V našom komunitnom centre pracovala ako dobrovoľníčka a neskôr sa zamestnala ako lokálna
asistentka. Práca jej učarovala a najradšej by ju robila už navždy. To ju nabáda k tomu, aby si doplnila
štúdium. Všetci z jej rodiny sú nezamestnaní.
Rómske rodiny z lokalít, kde niet práce, odchádzajú za prácou do zahraničia. Pritom veľmi rady by sa
uplatnili doma, keby našli príležitosť. Niektorým sa v zahraničí darí menej, iným viac. Naše príbehy
ukazujú, že úspešnejší sú práve tí, ktorí sa viac aktivizovali v komunitnom centre.
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5. oDporúČanie
POSKYTOVAŤ DLHODOBO NEZAMESTNANÝM UCHÁDZAČOM O ZAMESTNANIE
A ZAMESTNÁVATEĽOM SOCIÁLNU SLUŽBU MEDIÁCIE PRACOVNEJ INTEGRÁCIE5
Ak chceme, aby sa proces pracovnej integrácie klientov z marginalizovaných rómskych komunít
zavŕšil úspechom, je potrebný systematický a dlhodobý prístup s viacerými na seba nadväzujúcimi
intervenciami. Z pohľadu systémových riešení sú potrebné cielené opatrenia, ktoré vytvoria podmienky
na to, aby si klient zamestnanie nielen našiel, ale v ňom aj zotrval.
ETP v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite vytvorilo a osvedčilo sociálnu službu mediácie
pracovnej integrácie. Úlohou mediátora je prostredníctvom individualizovaných sociálnych služieb
pomáhať klientom rozvíjať zručnosti a hľadať pre nich pracovné príležitosti, cielene spolupracovať
s miestnymi zamestnávateľmi a premosťovať, vytvárať väzby medzi uchádzačmi o zamestnanie,
personálnymi agentúrami, zamestnávateľmi a úradmi práce. Individuálna práca mediátora s klientom
a zamestnávateľom pokračuje aj následne, po úspešnom nástupe klienta do zamestnania. Mediátor
uľahčuje klientovi a jeho rodine proces pracovného začlenenia a spoločne budujú predpoklady na to,
aby si klient pracovné miesto udržal.
Poskytovanie sociálnej služby mediácie pracovnej integrácie, ako funkčného nástroja
sociálnej práce, odporúčame po jej overení v praxi našich komunít. Navrhujeme
poskytovať túto sociálnu službu v každej obci, ktorá má vysoký počet dlhodobo
nezamestnaných obyvateľov, uchádzačov o zamestnanie. Podobne aj zamestnávatelia,
ktorí vytvárajú pracovné miesta, aké môžu byť obsadzované osobami s nízkou
kvalifikáciou, bez, alebo s minimálnymi pracovnými skúsenosťami, by mali svojim novoprijatým zamestnancom pochádzajúcim z nestabilného prostredia sociálne vylúčených
osád poskytovať túto službu.
Súčasťou služby mediácie pracovnej integrácie by mal byť aj podporný návratný
finančný fond pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí potrebujú, niekedy aj opakovane, cestovať
z osady do okresného mesta na výberový proces alebo do personálnej agentúry a nemajú pred
nástupom do zamestnania dostatok finančných prostriedkov. Z podporného finančného fondu by sa
motivovaným uchádzačom o zamestnanie mohla poskytovať návratná mikropôžička, ktorá pomôže
preklenúť obdobie pred nástupom do práce a termínom výplaty mzdy za odpracovanú prácu.

Návrh je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť Zamestnanosť,
čiastkový cieľ č. 1: Podporovať zvyšovanie zamestnateľnosti príslušníkov rómskych komunít (odsek 1).
5
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šaCaKero Dživipen Chystá DivaDlo

„K

nihovníčky ma volali knižničné dieťa. V knižnici som trávil kopu času. Čítal som veľa a rád.
Domov som si požičiaval rozprávky, dobrodružné knihy, neskôr vážne romány i náučnú
literatúru,“ spomína Miroslav Jano z Košíc - Šace na svoje detstvo a mladosť.
Knižničné deti bývajú v škole dobrými žiakmi, na Mira to však neplatilo. Neučil sa a lajdačil. Podobne
ako väčšina jeho rómskych rovesníkov v základnej škole niekoľkokrát prepadol a školskú dochádzku
skončil v siedmej triede.

„Keby som mal dnešný rozum, bolo by to inak. Urobil by som si matúru a vysokú školu...,“ zamýšľa
sa. „Čo už teraz? Mám štyridsaťpäť rokov a sedem tried základnej... Ako by som mohol ísť na strednú
školu? Ktorá základná škola mi dovolí, aby som v nej dochodil ôsmu a deviatu triedu?,“ kladie si otázky
a nenachádza na ne odpovede.
Pravdou však je, že so svojimi nezodpovedanými otázkami sa trápi len sám a nepoložil ich žiadnej
škole, ani inštitúcii. Zatiaľ nenabral dostatok odvahy, aby za svojím vzdelaním kamsi vykročil. „Asi sa
zájdem porozprávať s riaditeľom miestnej základnej školy,“ posmeľuje sa.
Zrelý muž cíti hanbu za mladícku nerozvážnosť. Ale keď v Šaci bolo – a vlastne stále aj je – normálne,
že rómske deti nekončia základnú školu v deviatej triede... Tí, ktorým sa to podarí, dlhé roky boli,
i dosiaľ sú, výnimkou. V dospelom veku sa preto cítia v pasci, z ktorej nevidia únik. „Možno budem prvý
a ukážem cestu aj iným,“ sníva. Je najvyšší čas, aby pre svoj sen niečo urobil.
Miroslava Jana nikdy v rámci aktivačných prác nezadelili na manuálnu prácu. Nikdy nečistil chodníky
a cesty, vždy sa mu ušlo niečo lepšie. Vďaka svojej sčítanosti niekoľko rokov pomáhal v miestnej
knižnici, asistoval v komunitnom centre ETP a teraz robí asistenta v družine miestnej základnej školy.
Pracuje s rómskymi deťmi a často navštevuje ich rodiny, ktoré prevažne žijú v neslávne známych,
ošarpaných blokoch na Námestí oceliarov.
„Mnohokrát ich učím držať v ruke ceruzku. Vediem ich k hygiene a slušnému správaniu. Máloktorý
prváčik vie po slovensky. Do materskej školy sa rómske deti zvyčajne nedostanú. Pár slovenských slov
a dobrých zvykov nachytali len v predškolskej príprave v komunitnom centre. Veľmi im želám, aby si
prácu v škole obľúbili a rady sa učili. Bez vzdelania je to v živote zlé...“
Miro si nezaložil rodinu a nemá vlastné deti. Býva s matkou v slušnom sídliskovom byte, ktorý si
pred rokmi kúpili. Mamička má po sedemdesiatke, dlhé roky upratovala v nemocnici a otec robil
v železiarňach. Šesťdetná rodina žila poctivo, no rodičia nedokázali ustrážiť, aby sa ich deti učili.
Odkedy otec zomrel, Miro sa stará o mamu a súrodenci sú mu vďační, že prebral aj ich úlohu. Bratia
žijú v Anglicku a sestry v Šaci – jedna je sanitárkou v nemocnici a druhá upratuje v US Steele. Jedna je
vdova a druhej muž nemá prácu. S matkou im pomáhajú. Miro si privyrába v upratovacej službe. „Raz
do mesiaca robíme s mamou veľký nákup. Naplníme si chladničku a prinesieme potraviny aj rodinám
súrodencov,“ hovorí.
Keď sa pred tromi rokmi v Šaci vytváralo občianske združenie Šacakero dživipen (Šačanský život),
Miroslav Jano sa doň hneď aktívne zapojil. „Pripravujeme už štvrtý ročník Miss Romaničhaj. Prvé
tri ročníky mali úspech a potvrdilo sa, že rómske dievčatá sú krásne. Hodnotila ich porota zložená
z významných ľudí – starosta, košický spevák, novinárka. Už na prvom ročníku rómskej Miss bola sála
kultúrneho domu plná obecenstva. Málokto dokázal uveriť, že sme to zorganizovali my – Šacakero
dživipen, s pomocou sociálnej pracovníčky Kataríny Semaníkovej.“
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Šacakero dživipen má deväť členov. Pomáhajú pri čistení obce, natierajú ploty, vypratali kaštieľ a svoje
služby núkajú ďalej. „Nič za to nechceme, robíme to pre úžitok a dobrý pocit,“ vraví Miro za všetkých.
Teší ich podpora nového starostu, od ktorého si veľa sľubujú. „Vyrastal som v Šaci medzi Rómami, mám
tých ľudí rád a je mi jasné, že si sami nepomôžu. Preto hľadám cestu, ako zlepšiť život im a súčasne všetkým
obyvateľom Šace,“ vyjadril sa starosta mestskej časti Košice–Šaca Daniel Petrík na podujatí ETP.
Šacakero dživipen má v pláne založiť divadlo a Miro chce byť pri tom. „Budú v ňom hrať deti, mladí
i starší ľudia. Chceme hrať o chudobe – o tom, čo tu všetci dobre poznáme,“ prezrádza zámery
vznikajúceho ansámbla.
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© ladislav PomPa

„neKupujem v prvom obChoDe“

L

adislav Oláh zo Šimonoviec je vyučený strojný zámočník. Kým mal prácu, rodina prosperovala,
ale potom to začalo zbiehať dolu vodou...

Robotu si hľadá vyše desať rokov. Neúspešne. Sem-tam sa vyskytne brigáda, a to je všetko. Skúšal
šťastie aj v iných regiónoch Slovenska, v Čechách, ale márne. Párkrát mu miesto telefonicky prisľúbili,
ale keď došiel osobne, nič z toho nebolo. „Lebo som Cigán,“ pochopil.
Jeho rodina navonok pôsobí, akoby jej nič nechýbalo. Doma majú pekne zariadené, kúpeľňa je dávno
samozrejmosťou, všetci používajú počítač, chodia dobre oblečení. V Šimonovciach nie je priepastný
rozdiel v životnej úrovni nerómskeho a rómskeho obyvateľstva. Medzi jednou a druhou skupinou
nebývajú konflikty. Je to kraj s nedostatkom pracovných príležitostí a Rómovia sa najťažšie dostávajú
k robote. Ladislav tvrdí, že rodine sa darí vďaka múdremu gazdovaniu jeho ženy. „Moju Timeu netreba
učiť hospodáreniu, skôr ja sa učím od nej,“ chváli manželku.
Keď sa spoznali, mal dvadsaťtri rokov a pracoval v tabakovej továrni. Timea sa práve vyučila za
krajčírku. Cestovával za ňou do Radnoviec, avšak po dvoch mesiacoch si uvedomil, že to ide do peňazí.
Vzdať sa jej nemienil, preto navrhol, aby sa čím skôr zobrali a prisťahovala sa k nemu, do rodičovského
domu v Šimonovciach. Súhlasila a vychystali skromnú svadbu. „Sme spolu šťastných dvadsaťjeden
rokov. Máme dve veľké deti. Stále bývame v tom istom dome. Aj s rodinou môjho brata. Dlho s nami
žili rodičia, ale s bratom sme im postavili malý domček,“ rozpráva.
Ako deti dorastali, Ladislav a Timea sa zamýšľali nad novým domom. Pred piatimi rokmi naň kúpili
pozemok hneď oproti, za cestou. Plánovali, že si ho postavia sami – otec, syn, brat, chlapi z rodiny a
susedstva.
„Viem urobiť aj odborné stavbárske práce, ba aj elektrikárske, len na tie nemám papiere,“ pochválil sa
Ladislav. Do stavby sa však nepúšťali. Chýbalo im to základné – peniaze na materiál. Timea po troške
sporila, ale stále to bolo málo. Situácia sa zmenila, keď ETP Slovensko poskytlo možnosť sporenia,
v ktorom získava klient na konci dohodnutého obdobia a pri pravidelných splátkach stopercentný
bonus nasporenej sumy. O sporení s bonusom sa v obci veľa hovorilo, ľudia nad ním špekulovali, ale
novinky sa báli. Neverili, že nič nestratia, len získajú. Oláhovci sa na to dali. „Ako by som mohol niečo
stratiť, keď peniaze vkladám na knižku s mojím menom?“ položil si Ladislav logickú otázku. O tom, že
uvažoval správne, ho presvedčili po roku peniaze, za ktoré kúpil prvý materiál na stavbu nového domu.
„Nakupujem rozumne. Rozhodne nie v prvom obchode. Na internete si prezerám katalógy a hľadám
najvýhodnejšiu ponuku,“ hovorí a spresňuje: „Napríklad tepelnoizolačné tvárnice PORFIX, ktoré
potrebujem, sa bežne predávajú po tri eurá kus. Hľadal som dovtedy, kým som neobjavil veľkoobchod,
kde mi ich dali za dve päťdesiat. Pri osemdesiatich kusoch to už vrecko pocíti. Keď som potreboval
ohýbaný plech, kúpil som rovný, lacnejší a ohýbal som ho sám. Zľavu mi dali pri nákupe väčšieho
množstva tovaru, niečo som ušetril vo výhodnejších obchodoch v blízkom Maďarsku.“
Koncom lanského mája sa Oláhovci pustili do stavby. Robili celé leto, rovnako v jeseni, kým im dovolilo
počasie. Pred zimou mali komplet vytiahnuté múry a dom bol pod strechou. Stihli ešte osadiť okná.
V zime prišli na rad interiérové práce a len čo sa oteplilo, pokračovali v ďalších robotách.
„Najťažšie bolo začať. Mať pokope peniaze. Všetko ostatné ide ľahko,“ tvrdí. Na ďalší stavebný materiál
dostali mikropôžičku z ETP. Prostriedky z nej rozumne využili a už ju aj splatili. ETP im poskytlo ďalšiu
mikropôžičku na materiál na dokončovacie práce. „Viac si už nechceme požičiavať. Radšej počkáme,
kým tento dlh splatíme a potom budeme sami šetriť,“ rozhodli sa.
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Dom zo dňa na deň rastie. Stavali ho podľa návrhu Ing. arch. Kataríny Smatanovej, ktorá pre ETP
projektovala stavbu rodinných domov v Rankovciach. Šikovne uplatnili variabilnosť návrhu. Dom
má obytnú plochu 80 štvorcových metrov. Na prízemí je kuchyňa, obývačka a sociálne zariadenie. Na
poschodí sú dve izby, ktoré majú spoločnú, veľkú loggiu, na ktorú sa vchádza širokými dverami. Pod
balkónom je krytá, otvorená plocha. Časom, keď došetria peniaze, mienia dom zväčšiť o ďalšiu
prízemnú miestnosť. „My, starí, už ostaneme v terajšom dome a do nového pôjdu deti,“ vravia.
Syn Ladislav ukončil strednú školu v odbore kaderník. Už počas štúdia sa mu remeslo veľmi páčilo, ba
začínalo zaujímať aj o päť rokov mladšiu dcéru Timeu. Starostlivý otec v duchu kombinoval budúcnosť
detí: „Otvoria si spoločný kadernícky salón, navzájom si pomôžu, stanú sa úspešní a vyhľadávaní.“
Optimistická predstava sa však nesplnila. Ladislav mladší svoje vzdelanie nemá kde uplatniť. „Ani sami
pomaly nemáme z čoho žiť, kdežeby sme prijímali nových zamestnancov. Chlapec má profesiu, akú
v tomto kraji nevyužije. Tunajší ľudia sú radi, ak majú na chlieb, nechodí im po rozume kaderník.
Celý Gemer je jedna veľká chudoba, počúvali sme zo všetkých strán, keď sme v okolí hľadali pre syna
prácu,“ rozpráva otec rodiny. Znovu sa mu potvrdila skúsenosť: „Kde je málo pre všetkých, pre Cigána
nie je celkom nič.“
Timea mladšia už nesníva o budúcnosti kaderníčky. Uspokojila sa s predstavou, že bude kuchárka, lebo
ľudia za každých okolností potrebujú jesť. Ladislav mladší si chce doplniť vzdelanie o matúru. Verí, že
s ňou si nájde prácu. „Mal som viac dbať, aby sa deti učili. Ľutujem, že aj ja som neštudoval, mal by som
to v živote ľahšie,“ zamýšľa sa Ladislav Oláh.

© Karol HorvátH
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po roKoCh znovu Do šKoly

„T

riedna učiteľka ma veľmi nerada púšťala zo školy,“ spomína Iveta Kandráčová z Rudnian na
svoj „hriech“ z mladosti. Chcela byť chemičkou a študovala na strednej škole. Škola jej šla, aj
ju bavila, lenže... nechala ju.
„Spoznala som sa s mojím budúcim manželom a otehotnela som,“ pokračuje. Roky šli a pri štyroch
deťom stále mala čo robiť. Škola jej nechodila po rozume.
Po rokoch sa mamina situácia z mladosti zopakovala u jej dcéry Andrey: Na strednej škole otehotnela.
Ale zachovala sa rozumnejšie, ako mama. V komunitnom centre ju povzbudili a presvedčili, aby napriek
tehotenstvu v štúdiu pokračovala. Andrea si dala poradiť a záverečné skúšky absolvovala ako mamička.
Získala výučný list v odbore praktická žena. To jej potom umožnilo pracovať v komunitnom centre na
absolventskej praxi. Teraz je na materskej s tretím dieťaťom. Pre ostatné ženy sa stala príkladom, že ak
človek chce, môže všeličo dosiahnuť.
Mama Iveta sa z dcéry tešila. A inšpirovala sa...
Spolu s ďalšími piatimi ženami z rudnianskej osady sa podujala vrátiť sa do školských lavíc. Mala po
štyridsiatke. „Výučný list som získala ako štyridsaťštyriročná,“ pochválila sa.

Nebolo to ľahké, ale ani jedna zo šiestich žien sa nevzdala. Nechceli si pred deťmi a vnúčatami
urobiť hanbu. Spoločne prežívali trému pred skúškami a písomkami a dodávali si odvahu. Dva roky
chodili dvakrát do týždňa dva kilometre peši do dediny do školy, kde má dislokované pracovisko
Stredná odborná škola v Bijacovciach. Najmladšia mala dvadsaťpäť rokov a najstaršia šesťdesiat. Ich
„motorom“ bola najstaršia z nich. Všetky úspešne ukončili štúdium záverečnými skúškami v odbore
výroba konfekcie. „Rada by som šila, keby som mala šijací stroj,“ vraví.
Ako šesťnásobná babička má aj bez šijacieho stroja stále dosť práce. Pomáha s vnúčatami, učí sa s nimi
a denne pre ne doma varí. S manželom žijú v osade v bytovke, majú izbu a kuchyňu, tečúcu vodu,
toaletu. Mali murovaný domček - chatrčku, avšak obec im ho zbúrala, pretože v blízkosti sa zosúvala
pôda. Dočasne im poskytli vojenské stany a potom pridelili nájomný byt.
Manžel je vyučený baník. Kým rudnianska baňa fungovala, pracoval v nej a slušne zarábal. Odkedy
baňa skončila, podobne ako mnohí z osady, nemá robotu a chodí na verejnoprospešné práce.
Ivete už jedenásť rokov dáva prácu materská škola. Je v nej upratovačkou a v komunitnom centre
viedla tanečný krúžok. Ako kurič pracuje v materskej škole Ivetin zať.
Pani Iveta pôsobí ako spokojná žena. Kým nepríde reč na jej deti... Zo štyroch jej ostali nažive dve. Prvé
stratila pred vyše dvadsiatimi rokmi.
„Stalo sa to v Spišskej Novej Vsi na prechode pre chodcov. Malého Leonarda som niesla na rukách
a päťročná Janka kráčala vedľa. Prirútilo sa auto a moja dcérka bola na mieste mŕtva. Dosiaľ nedokážem
tým miestom prejsť... Pred tromi rokmi som pochovala dvadsaťpäťročného Vladimíra. Mal leukémiu.
Ostali po ňom tri malé deti...“
Viac nedokázala rozprávať. Pri spomienke na tragédie svojich detí ju zachvátil plač.
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reKapituláCia príbehov
Miro je rozhľadený a sčítaný muž, avšak na to, aby sa v živote poriadne uplatnil, potreboval by
vzdelanie. Má to o to ťažšie, že z mladíckej roztopaše nedokončil základnú školu. Čaká ho to až teraz,
v štyridsiatke, ak naberie odvahu a nájde si školu, ktorá mu to umožní.
Ladislav, usilovný staviteľ domu z prostriedkov mikropôžičky ETP, sa trápi nielen preto, že napriek
svojmu výučnému listu si už vyše desať rokov nevie nájsť prácu, ale nenašiel si ju ani jeho syn, ktorý
len nedávno nadobudol kvalifikáciu. V neďalekom meste sa vyučil za kaderníka, avšak túto profesiu
v okolí nepotrebujú.
Výučný list v odbore praktická žena získala Iveta, až keď mala po štyridsiatke. V mladosti školu nechala,
otehotnela a vydala sa. Vie šiť, variť a všetky praktické ženské úkony, avšak uspokojila sa s prácou
upratovačky v materskej škole, ba je rada, že ju má.
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6. oDporúČanie
PREPOJIŤ SEKUNDÁRNE
(DUÁLNE VZDELÁVANIE)6

VZDELÁVANIE S PRAXOU U ZAMESTNÁVATEĽOV

Všetky dôležité strategické dokumenty Slovenskej republiky v oblasti politík zamestnanosti vyzývajú
k zosúladeniu sekundárneho vzdelávania s požiadavkami trhu práce. Ako potvrdzujú naše dlhoročné
skúsenosti, elokované pracoviská stredných škôl, ktoré sú dostupné žiakom z marginalizovaných
rómskych komunít, otvárajú odbory nie vždy zohľadňujúce dopyt pracovného trhu. Vo väčšine
prípadov sú to odbory krajčír, murár, kaderník alebo mechanik, pričom v blízkosti lokalít s vysokým
počtom obyvateľov v MRK je počet voľných pracovných miest v týchto odboroch zväčša minimálny.
Poskytovatelia sekundárneho vzdelávania by mali úzko spolupracovať s možnými zamestnávateľmi,
prediskutovať s nimi požiadavky na zamestnancov, aby sa žiaci v procese praktickej prípravy naučili
postupy, ktoré od nich budú zamestnávatelia vyžadovať. Naše konkrétne skúsenosti ukázali, že úroveň
zručností absolventov daného odboru (šičiek a šičov) nie vždy stačí na získanie zamestnania. Preto
odporúčame venovať patričnú pozornosť prepájaniu učebných osnov s aktuálnymi
požiadavkami zamestnávateľov, prípadne umožniť v rámci sekundárneho vzdelávania
praktické predmety a výučbu realizovať na pracoviskách potenciálnych budúcich
zamestnávateľov.

6
Návrh je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť Zamestnanosť,
čiastkový cieľ č. 1: Podporovať zvyšovanie zamestnateľnosti príslušníkov rómskych komunít.
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aKo oDČiniť minulosť?

P

omenovanie Zuzana sme si vymysleli. Hrdinka nášho príbehu prosila, aby sme neuvádzali jej
meno. Na určité udalosti zo svojho života vôbec nie je hrdá. Nechce, aby sa jej deti zase za ňu
museli hanbiť. „Už mali so mnou dosť trápenia,“ hovorí.
Zuzana je štyridsiatnička, biela a žije v okresnom meste, v peknom dva a pol izbovom byte. Jej knižnica
je plná kvalitných kníh a všetky čítala. „Mala som ešte viac kníh, ale deti ich spálili, keď sme nemali čím
kúriť,“ vraví. V byte majú pec na pevné palivo. „Už ani nechodím do knižnice. Všetko som prečítala.“
Napriek svojej sčítanosti a rozhľadenosti žila donedávna tak, že naše staré mamy by povedali: Narodila
sa pod zlou planétou...
Svojho otca videla raz v živote. Matka sa druhýkrát vydala za chlapa - alkoholika, ktorý ju odstrkoval.
Chcela sa stať krajčírkou. Pre nedostatok miesta ju prijali len na učilište s technickým zameraním,
škola ju nebavila a odišla z nej. Žiadnu inú kvalifikáciu nedosiahla a bolo jej to fuk. Vraví o sebe, že
odjakživa bola tvrdohlavá a impulzívna. Robila príležitostné práce, aj v technických službách, na
verejných priestranstvách.
V dvadsiatke si našla muža, s ktorým sa trápila štrnásť rokov. Nezobrali sa, len spolu žili a mali štyri
deti. Po krátkom čase sa z neho vykľul tyran a alkoholik, čas trávil s kamarátmi, v krčme. Ponižoval ju,
urážal, bála sa mu povedať svoj názor, aby ju nebil a mnohokrát aj s deťmi pred ním v noci utekala z
domu.
„Pred desiatimi rokmi zomrel a nechal mi kopu dlhov. Mal dlh aj v sociálnej poisťovni, ktorý som
nemala možnosť vyrovnať, preto som na deti poberala len malý príspevok. Zadlžený bol aj byt a hrozilo
nám vysťahovanie. Zo stresu a nešťastia som ešte viac pila,“ priznala sa.
Ešte viac znamenalo denne a veľa. Predtým menej často a menšie dávky, dakedy spolu s mužom.
„Zväčša som nepila za svoje. Mala som majetnejšie kamarátky a susedu, ktorá bola pri peniazoch a
samej sa jej nechcelo sedieť pri poháriku. Keď dostala „šnúru“, nasávala mesiac v kuse. Ja s ňou...,“
rozpráva a pokračuje:
„Nikdy sme v rodine nemali peniaze. Keď som pred desiatimi rokmi ostala bez muža, bolo to celkom
zúfalé. Najstaršia dcéra mala štrnásť rokov, syn trinásť, mladšia jedenásť a najmladšia sedem rokov.“

Nemala prácu a poberala dávku v hmotnej núdzi. Jej hlavnou starosťou bolo, aby na ňu zas deti
nekričali, že je opitá. Prichádzala domov, keď spali a potichu vliezla do postele. Mohla si v takomto
stave uvedomovať, čo s nimi vôbec je? Či majú čo jesť? Či sú zdravé a čisté? Čo v škole?
Deti sa starali samy o seba. Väčšie pomáhali menším.
Dve staršie dcéry sú dnes vyučené krajčírky, syn je murárom a z najmladšej tiež bude krajčírka. Alkohol
nechcú ani vidieť. Príklad rodičov bol dostatočne odstrašujúci.
Havarijnú situáciu v rodine riešili sociálni pracovníci. Dávku v hmotnej núdzi matke začali vyplácať
prostredníctvom osobitného príjemcu – sociálneho úradu, automaticky jej sťahovali povinné platby
a postupne oddlžili byt. „Na týždeň mi ostávalo 25 eur a boli sme piati. Nechápem, ako sme z toho
dokázali vyžiť,“ vraví.
Keď už na byte nebola dlžoba, Zuzana šla na protialkoholické liečenie. Dosiaľ nevie, ako počas tých
troch mesiacov jej deti trpeli. Chodili im pomáhať sociálni pracovníci.
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„Na Prednú Horu mi moje deti písali krásne listy. Že ma ľúbia a veľmi si želajú, aby som sa vyliečila.
Plakala som nad nimi... Pred deťmi nikdy neplačem... Nedávno som si zas poplakala, keď som našla
list, ktorý poslal syn z Anglicka dcére. Píše, ako ma má veľmi rád a ako je na mňa hrdý, že už vôbec
nepijem...,“ objavili sa jej v očiach slzy.
S triezvym rozumom, po návrate z liečenia, pochopila, čo všetko svojím konaním pokazila a musí
naprávať. Uvedomila si aj potrebu mať vlastný byt. Prostriedky na kúpu nemala, ale nadobudla ich
vďaka sporeniu ETP a s ním spojeného bonusu. „Potrebovali sme aj rekonštrukciu bytu. Cez okná
fúkalo a keď sa blížila búrka, zatĺkali sme ich klincami,“ popisuje stav bytu.
Rozhodla sa využiť mikropôžičku ETP a dala do bytu nové okná. Pribudli bezpečnostné dvere, dlažba,
obkladačky. Syn, ktorý pracuje v zahraničí, za svoje peniaze spravil stavebné úpravy, čím k dvojizbovému
bytu pribudla polizba. Tam bude bývať, keď sa vráti domov. Zuzana sa teší, čo ešte v byte vynovia. Rada
sa zdržiava doma, varí, upratuje a ešte raz číta svoje knihy...
Finančná situácia sa jej podstatne zlepšila. Svedomito pracuje v pekárni, žiadne peniaze jej nehlce
alkohol a na starosti má už len jednu školáčku. Tá je taká zodpovedná, že keď mama ochorela, namiesto
nej šla skoro ráno do šichty a potom do školy. Nechcela, aby mama prišla o prácu.
Počas štyroch rokov, odkedy Zuzana absolvovala protialkoholické liečenie, mala jediné, drobné,
zaváhanie. Drží sa a stopercentne abstinuje. Svojim deťom je vďačná, že to s ňou vydržali a dokonca
k nej pociťujú lásku. Má ich veľmi rada a keby sa dalo, chcela by odčiniť všetko zlé, čo im spôsobila.
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sPlnil sa sen, o aKom ani nesnívali

D

enise Baszcsúrovej sa plní sen, o akom v detstve netušila, že sa vôbec dá snívať. Nevedela
si predstaviť, aké je to mať vlastný dom. Od tohtoročného januára svoj vlastný dom má. Po
desiatich rokoch v chatrči.
Denisa má tridsaťjeden rokov a do svojich jedenástich cez deň nikdy nevedela, kde prespí. Raz ich
s mamou zobrali na noc do Drienovca, inokedy zostali v Moldave, raz spali u jedných, potom u iných
a zas iných známych. Niekedy sa im podarilo zostať na jednom mieste aj viac nocí, dokonca týždeň, pár
týždňov.
„Nič som si nebalila, lebo som nič nemala. Mama bola na tom rovnako. Mali sme len skromné oblečenie
na sebe. Keď som začala chodiť do školy, mala som už aj školskú tašku. Nech sme spali kdekoľvek,
mama ma každý deň odviedla do školy a potom zo školy,“ spomína na detstvo. „Vždy bola ku mne dobrá
a cítila som, že ma ľúbi,“ dodáva. Denisa je presvedčená, že mama milovala aj ostatných súrodencov.
Boli ešte piati. Ale v ich rodine to bolo zložité.
Matka pochádzala zo Štósa a keď sa vydala do Moldavy nad Bodvou, mala už jedno dieťa, dcéru Renátu.
Tá v osemnástke odišla do Čiech a odvtedy o nej nepočuli. S manželom sa jej narodili ďalšie deti – dnes
päťdesiatnici Ernest a Ervín a štyridsiatničky Erika a Anastázia. Bývali v domčeku z hlinených váľkov
v osade. Muž pochorieval a žena mu zahýbala s iným, ba prijala i to, že ten druhý ju bil. Nechala deti
a odišla s ním. Keď Denisinej matke zomrel manžel, štyri deti sa dostali do detského domova. Denisa
prišla na svet až potom, keď matke zomrel aj tyranský druh, nemala z čoho žiť a zarábala si vlastným
telom na ulici.
„O otcovi mi mama povedala len to, že bol biely, neplatil na mňa a nemal o nás záujem. Nikdy som ho
nevidela... Možno, keby môj otec nezomrel, nemuseli by sme každý večer hľadať miesto na prespanie,“
zamýšľa sa.
Denise sa uľavilo, keď si mama znovu našla muža, slušného partnera, staršieho Róma, ktorý býval
v meste v dvojizbovom byte. Ale šťastie im netrvalo dlho, muž po pár rokoch zomrel a zase stratili
strechu nad hlavou. Mesto im pridelilo nájomný byt, lenže matka ho neplatila, preto ju vysťahovali.
„Odišla do osady k sestre,“ rozpráva Denisa. Keď zomrela, mala šesťdesiatpäť rokov a bola z nej zničená
starena.
Denisa medzitým dospela a v osemnástich sa vydala. O rok mladší Igor ju mal a dosiaľ má rád, aj keď už
s iným mužom mala malého Sebastiána. Mladá rodina sa nasťahovala k svokrovcom. Ako im pribúdali
deti, čoraz viac sa v neveľkom dome tiesnili.
Mladí Baszcsúrovci sa rozhodli, že si postavia chatrč. Kde inde, ako v osade na Budulovskej? Dobre
vedeli, do čoho idú. Darmo by špekulovali nad tým, že osada má zlé meno, je v nej kopa špiny, pije sa
tam a fetuje, nemali na výber.

Baszcsúrovci nám v jeseni dovolili nakuknúť do ich chatrče, ale zdôraznili: Nefotiť. Chápeme. Bol to
maličký štvorec, jedna miestnosť. Umiestnili do nej veľkú posteľ a nábytkovú stenu. Najhoršie to mali
s hygienou. Na potrebu chodili von, vodu si nosili a umývali sa v lavóre. Vôbec nie vhodné pre rodinu so
štyrmi deťmi. Sebastián má trinásť rokov, Denisa je o rok mladšia, Karmen má desať rokov a šesťročný
Igor pôjde v septembri do školy. Je bystrý, živý a neposedný. Keď sa ho pýtame, ktorú rozprávku má
najradšej, začudovane sa pozerá. „Žiadnu som mu nerozprávala, lebo žiadnu nepoznám... Od mamy
som nikdy rozprávku nepočula...,“ priznáva Denisa v rozpakoch.
„Denisa je dobrá mama,“ chváli ju Irma Horváthová, komunitná pracovníčka ETP Slovensko. Deťom
sa venuje a v škole prospievajú. Všetci pravidelne chodievajú do komunitného centra, deti sa tam učia
a dospelí vzdelávajú.
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Komunitné centrum ETP Slovensko vnuklo Baszcsúrovcom myšlienku, aby sa dali na sporenie. Igor
a Denisa sa za celých desať rokov života v chatrči nevzdali myšlienky, že jedného dňa sa z nej dostanú.
Ani jeden nemajú 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 39
mesiacov našetrili tisíc dvesto eur, a preto mali nárok na bonus.
V meste sa práve vtedy núkala rýchla a výhodná kúpa staršieho rodinného domu. Prepadala sa však na
ňom strecha. „Keby sme mali na kúpu domu, bolo by z čoho zaplatiť materiál na novú strechu. Urobím
ju sám s mojimi blízkymi,“ povedal si Igor. Jeho matka – dôchodkyňa, ktorá celý život pracovala, ho
v smelej myšlienke podporila, peniaze si požičala z banky a dom kúpili. Kúsok od centra mesta, v tichej,
čistej uličke, kde aj v ostatných rodinných domoch žijú prevažne Rómovia.
Od októbra, keď dom kúpili, Igor v ňom denne pracoval. „Najprv som musel povynášať hory odpadu.
Potom prišla na rad robota na novej streche. Zo starej sa nedalo použiť vôbec nič. V havarijnom stave
boli aj stropy bytu. Schodisko, ktoré denne používame, nemalo stabilitu. Všetko som urobil sám. Viem
murovať, maľovať, robiť s drevom, klásť dlažby, podlahy. Len čo bude teplejšie, celý dom vymaľujem
znútra i zvonku a potom nakladiem dlažby,“ vraví Igor Baszcsúr.
Po troch dňoch bývania v novom prišli sme k Baszcsúrovcom na návštevu. „Tu bude ďalšia izba,“ vedie
nás Igor do zadnej časti domu, kde niekedy bola maštaľ.
Za domom je dosť veľká záhrada. „Zemiaky, paradajky, kvety, to všetko tu budem pestovať,“ teší sa
Denisa. Zvyká si na priestrannú izbu, veľkú kuchyňu, vykachličkovanú kúpeľňu s tečúcou vodou,
vaňou, sprchou a bojlerom. „Každý z nás má vlastnú posteľ a konečne môžeme spoločne sedieť pri
veľkom jedálenskom stole. Oproti chatrči máme luxus. Len mi je smutno za ľuďmi z osady,“ hovorí.
Všetkým praje takéto bývanie.
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trápenie na KuChynsKom stole

M

anželia Viera a František Duždovci z Ostrovian plánovali štyri deti. Ďalšie štyri sa im narodili
neplánovane. Okrem najmladšieho sú všetky zdravé.

„Tomáško prišiel na svet v ôsmom mesiaci tehotenstva a počas pôrodu dostal krvácanie do mozgu. Keď
mi v nemocnici oznámili, že má postihnutú ľavú stranu tela, s mužom sme si povedali, že ho vychováme
rovnako, ako všetky naše deti, len sa mu budeme viac venovať,“ hovorí pani Viera.
Chlapček má vyše roka a nedávno začal sám sedieť. Ľavú rúčku má menej ohybnú a o máličko kratšiu,
na nôžkach rozdiely nevidno, ani na tváričke. Ubiehajúce očko čaká operácia. Je živý, veselý, kričí
ako poriadny chlap, ale rozprávať sa ešte nepokúša. Okrem detskej mozgovej obrny trpí tráviacimi
ťažkosťami a stridorom.
„Pravidelne každé dva týždne cestujeme do Prešova na rehabilitáciu. Vždy mi ukážu novú sériu
reflexných cvikov, ktoré štyrikrát denne precvičujeme. Malého to bolí. Trhá mi srdce, ako plače, ale
musíme to robiť. Doktori mi vraveli, že ak by sme cvičenie zanedbali, do konca života by len ležal.
To nechceme, radšej sa každú chvíľu na kuchynskom stole trápime... U lekára nás pochválili, že sa
Tomáško veľmi dobre vyvíja. Samozrejme, máme z neho radosť,“ pokračuje Viera.
Začiatkom tejto zimy sa Duždovci presťahovali do nového domu. Zatiaľ v ňom majú dve izby a kuchyňu
a na dokončenie čaká kúpeľňa a toaleta. „Budovali sme ho veľmi ťažko. Môj muž by rád robil, ale večne
nám chýbali peniaze. Základy sme postavili už pred šiestimi rokmi, ale pribudli deti, potrebovali sme
na plienky a výživu. Teraz už, chvalabohu, máme mikropôžičku z ETP splatenú. Kým sme to dokázali,
musela som dobre zvážiť, ako naložím s každým centom,“ rozpráva.
Peniaze z mikropôžičky a ešte predtým zo sporenia použili na kúpu stavebného materiálu na svoj nový
dom. Veľmi potrebovali vlastné bývanie. Boli v jednej miestnosti starého, tmavého rodičovského domu
v susedstve, kde žije brat s rodinou a sestra. Nový dom je orientovaný na slnečnú stranu, vyhrieva ho
slnko a pec na tuhé palivo.
„Do nového domu sme chceli nové zariadenie. Len čo v lete splatíme pôžičku z obchodu s nábytkom,
začneme sporiť, aby sme si dali zaviesť vlastnú elektrinu. Dosiaľ elektrinu berieme od brata. Potom
príde na rad voda a kúpeľňa s toaletou. To už asi bude všetko, aby sme mohli slušne žiť,“ pokračuje
pani Viera.
Na Vianoce si už užívali nový dom. Keď sa všetci zišli, bolo u nich ako v detskej škôlke. Najstaršia dcéra
Judita došla so svojou štvordetnou rodinou. Má staršie deti, ako je jej brat Tomáš... Onedlho porodí
piate dieťa a zhruba v tom čase pribudne do rodiny ďalší prírastok – prvé dieťa dcéry Sandry.
Judita a Sandra sa učili za predavačky. Škola im šla, ale rodine zúfalo chýbali peniaze. Denné cestovné
do Prešova pre dve dievčatá bola položka, ktorú si nemohli dovoliť, preto obidve školu nechali. Každá
už mala chlapca a čoskoro sa vydali. Ani syn František nemá strednú školu.
Ani ich mama Viera neskončila s výučným listom, lenže z iného dôvodu: Mesiac pred jeho získaním si
našla chlapca, zakrátko otehotnela a vydala sa. Mala osemnásť rokov a jej muž rovnako. Teraz už vie,
že to nebolo správne.
„Mám dobrého, pracovitého muža a mrzí ho, že si nedokáže nájsť stálu robotu. Vypomáha na verejných
prácach. Len je strašne hanblivý...,“ vraví. Dokonca taký hanblivý, že počas našej návštevy sa ani
neukázal. Zato úspešné školáčky Vierka a Simona, päťročná Laura, trojročný Tobias a Juditine deti
behali dookola a žiadali o fotku... Mama Viera sa len usmievala.
Každé ráno vstáva o pol šiestej. Pripraví deťom raňajky a desiatu do školy, vychystá ich, uprace a pustí
sa do varenia. Potom zase uprace, chystá jedlo, perie, žehlí... Medzitým cvičí so synčekom a nespočetne
veľa razy ide s vedrom po vodu, rovnako ako mnohokrát za deň všetci členovia rodiny.
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projeKt je super!

O

d lanského leta Milan Gašpar nespáva pokojne. Aj on sa podujal svojpomocne si postaviť
v Rankovciach dom. Sporil, zobral si mikropôžičku a s odhodlaním sa pustil do roboty. Popri
práci na vlastnom dome si zháňa brigády, pretože na stavbe večne chýbajú peniaze. Len čo skončí
robotu pre iných, uteká k svojej.
Rád by mal dom čo najskôr. Ideálne do konca letných prázdnin, aby už na začiatku školského roka jeho
deti mali lepšie podmienky na učenie sa.
„Ušiel sa mi pozemok na kopci. Je pekný, bude sa tam dobre bývať, lenže na vyrovnanie terénu som
potreboval viac materiálu, ako som predpokladal. A to ide do peňazí. Keď som kopal základy, zem bola
taká tvrdá, že kým ostatní už mali základy takmer hotové, ja som sa babral s prvými pár metrami. Ale Pán
Boh pomohol – stretol som šikovného bagristu a ten jamu vykopal raz-dva,“ rozpráva o problémoch,
ktoré sa mu pri stavbe stavali do cesty. „Najviac som sa bál základov. Mal som z nich nočnú moru. Keď
boli hotové a postavil som platňu, zopäl som ruky a ďakoval Bohu,“ vraví.
Milan Gašpar a celá jeho rodina sú hlboko veriaci adventisti. Desaťročná Frederika, v škole jednotkárka,
sa chce stať mníškou. „Neviem, či naozaj bude mníškou. Veľmi rada tancuje,“ s úsmevom spochybňuje
plány svojej dcéry.
„Všetky moje deti sú šikovné. Osemročný Samko nie je jednotkár, ale je veľmi robotný a poslušný. Na
stavbe robí ako drak a počúva na slovo. Najmladší Milan má šesť rokov a je veľký futbalista. Aj spáva
s loptou,“ s chuťou rozpráva o svojich potomkoch.
S manželkou Martou už nechcú mať viac detí. Žijú spolu od jeho osemnástich a jej pätnástich rokov...
„Je stále rovnako krásna,“ miluje ju, ako na začiatku vzťahu. „Keď som ju doviedol domov, mama sa
hnevala. Kričala na mňa, aby som si to usporiadal v hlave. Nečudujem sa jej, boli sme ešte deti...,“
spomína na obdobie spred dvanástich rokov.
O svoju ženu sa chcel postarať, preto odišiel zo školy a chodil na stavbárske fušky. Pár mesiacov mu
chýbalo, aby získal výučný list murára. Jeho žena Marta sa učila za krajčírku a tiež sa rozlúčila so
školou.
Mladí sa nasťahovali k Milanovým rodičom, do štvorizbového bytu na košickom sídlisku Ťahanovce.
Okrem nich tam žili obaja rodičia a piati Milanovi súrodenci.
„Rodičia od mladosti snívali, že budú bývať v Rankovciach. Pochádza odtiaľ mama, chodili sme tam na
prázdniny a aj nám, deťom, sa v Rankovciach páčilo. Na dedine sme sa cítili slobodnejšie,“ rozpráva
Milan.
Milanov otec bol biely. Keď ho pred tromi rokmi po ťažkej chorobe pochovali, celá rodina veľmi smútila.
Od troch rokov, keď mu zomrela matka, vyrastal v detskom domove v Nižnej Kamenici. Budúcu ženu
si našiel v blízkych Rankovciach. Dlhé roky robil mäsiara v mäsokombináte v Košiciach a odtiaľ rodina
dostala veľký, moderný byt. Keď mäsokombinát prepúšťal ľudí, Milanov otec sa zamestnal v mestskej
zeleni, kde pracovala jeho žena.
„Byt v Košiciach rodičia predali. Žiaľ, za málo peňazí, lebo sa stali obeťou podvodu, ktorý sa nikdy
nenapravil,“ vraví Milan a pokračuje: „V Rankovciach si postavili neveľký domček. Keď sa nám so ženou
narodila dcéra, pristavil som k domu kocku štyri krát štyri metre a tam žijeme dosiaľ. Bez vody. Jedna
miestnosť nám je kuchyňou, obývačkou, spálňou i kúpeľňou. Deti rastú a je nám tesno. Dospievajúca
dcéra potrebuje súkromie, treba ho aj chlapcom i nám, dospelým. Možnosť stavať svojpomocne s ETP
sme privítali.“
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Keď ETP Slovensko preberalo v októbri v Bruseli za projekt Budujeme nádej zlatú Cenu pre občiansku
spoločnosť, Milan Gašpar, ako aktívny stavebník, bol pri tom. Potom na tlačovke predstúpil pred
novinárov a okrem iného povedal: „...Chceme žiť ako ľudia, preto sme sa pustili do stavby domu...
Projekt je super! Vďaka nemu pôjdeme bývať do väčšieho, čo by som si zo sociálnych dávok, ako
nezamestnaný, v žiadnom prípade inak nemohol dovoliť“. Pred Vianocami vystúpil v televíznej relácii
Advent Slovensko 2014, ktorá sa vysielala naživo a dôstojne reprezentoval ETP.
„V novom dome budeme mať na prízemí kuchyňu, obývačku, kúpeľňu s toaletou a na poschodí spálňu
a dve detské izby. Zakúrime si v peci na tuhé palivo a ešte budeme mať krásny kozub, ktorý robí môj
bratranec. Múry som vytiahol už dávno, hotový mám aj veniec na strechu. Nakúpil som materiál na
strechu i komín. Ale, to viete, ku kvádrom treba lepidlo, k strešnému plechu zas klince, skrutky a všetko
stojí peniaze. Tie nám večne chýbajú. Nemalé výdavky čakajú s napojením elektriny... V noci sa budím
a preratúvam, ako najrozumnejšie vygazdovať.
Milan Gašpar ani nechce vyratúvať, čo všetko ešte do nového domu treba, kým sa doň s rodinou
nasťahuje. Všetci sa veľmi tešia. Milan zvlášť na ovocné stromy, ktoré už zasadil a zeleninovú i kvetinová
záhradku.

© Karol HorvátH
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v máji sa sťahujeme!

T

rojročná Dominika sa od mamy nepohne. Kde je mama, musí byť aj ona, alebo naopak. V deň
našej návštevy ostala v posteli, trochu prechladla a stúpla jej teplota. Je chladný, zimný deň
a neveľkú miestnosť vyhrieva piecka. Malá vystrkuje spod periny nôžky, vie, že sa jej na ne ujde
pohladenie. Keď sa dievčatku zunuje ležať, skočí mame na ruky.
„Je to náš maznáčik,“ vraví Agáta Turtáková a Dominiku si túli k sebe. „Keď prišla k nám, mala osem
mesiacov... Spolu so štyrmi staršími súrodencami sme ju našli zanedbanú a ufúľanú. V dome nebolo
kúska chleba, deka múky. Všade len špina. Nechápem to... Predsa žena, ktorá miluje svoje deti,
nedopustí, aby boli o hlade a špine,“ zamýšľa sa pani Agáta nad situáciou spred takmer dva a pol roka.
Telefonovali jej z Vechca pri Vranove, že švagrove deti ostali samy. Švagor sa dostal do väzenia a jeho
žena odišla do Čiech s iným mužom. Agáta so svojím manželom Milošom Turtákom okamžite šli za
deťmi a odviedli ich k sebe, do Rankoviec.
Malá Dominika, dnes trinásťročný Juraj a štrnásťročný Viktor ostali u Agáty a Miloša. Súrodencov,
dnes sedemročného Erika a desaťročnú Vanesu, zobrala babka, ktorá má dom o pár metrov ďalej od
mladých Turtákovcov. „Neverím, že si ich mama po ne príde, má už deti s iným chlapom. A keby aj,
veľmi ťažko by sme sa lúčili,“ vraví Agáta.
Miloš a Agáta majú vlastnú dcéru, jedenásťročnú Vanesu, ktorá trpí epilepsiou a potrebuje viac
starostlivosti ako zdravé dieťa. Viktora, Juraja i Dominiku i tak prijali bez reptania. „Kam by sa podeli?“
povedali si. Deti z Vechca si v novej rodine rýchlo privykli. Chodievali tam na prázdniny a odjakživa sa
mali radi s ich vlastnou dcérou. Dominika začala Agátu oslovovať mama a už jej ani nepríde, že to nie je
jej biologická matka. So staršími chlapcami mali spočiatku problémy – boli bitkári, neporiadni, neučili
sa, odvrávali, nemali móres.
„U nás sa zmenili. Najstarší Viktor nosí zo školy čisté jednotky a z Juraja je priemerný žiak,“ chváli
chlapcov Agáta. Obaja trávia niekoľko hodín denne v komunitnom centre, kde sa aj učia a píšu si úlohy.
Babka Kvetoslava Turtáková sa tiež dobre stará o dvojicu vnúčat z Vechca. Medzi ľuďmi v Rankovciach
má vysoký kredit. Vie sa o nej, že je nositeľkou ceny Gypsy Spirit. Získala ju za to, že zachránila
pätnásťročnú zneužívanú bielu sirotu.
„Pavlínka týždeň bývala u mňa. Nakŕmila som ju, okúpala, všetko som jej oprala a zohnala nové
oblečenie. Potom ju úrady umiestnili do detského domova,“ spomína si pani Kveta na udalosť spred
deviatich rokov.
Jednoizbový dom s kuchyňou, v ktorom Turtákovci žijú, postavil Miloš vlastnými rukami. Boli v ňom
spokojní. Odkedy ich pribudlo, je im tesno. Myšlienka postaviť si dom svojpomocne, s pomocou
sporenia a mikropôžičky, sa im spočiatku aj páčila, aj nie. Ako ostatní Rankovčania mali obavy. Agáta
a Miloš o všetkom rozhodujú spoločne, zvyknú si vyjasniť všetky pre, aj proti a až potom konajú. Aj
o novom dome sa najprv veľa rozprávali. Odvážnejšia bola Agáta.
Na jar 2013 do „toho“ šli a začali si mesačne sporiť po päťdesiatke. „Nebolo to až také ťažké, vždy som
dokázala odložiť nejakú sumu,“ vraví Agáta. Po roku mali šesťsto eur a toľko dostali aj bonus. Mali na
kúpu pozemku a nejaký materiál.
Tisícku im požičala americká misonárka Kristen, ktorá žije v obci a miestnym ženám umožňuje
privyrobiť si zhotovovaním pamiatkových tašiek a iných drobností. Aj Agáta u nej šije. Chcela byť
krajčírkou, aj sa za ňu začala učiť, ale situácia v jej pôvodnej rodine ju donútila školu nechať a čím skôr
nastúpiť do práce. Vyše tri a pol tisíca eur si na dvakrát požičali od ETP.
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V auguste lanského roka ich dom začal rásť. Miloš so švagrami pracovali na stavbe celé dni. Aj
v letných horúčavách. Cez prázdniny pomáhal aj najstarší chlapec Viktor. Agáta doma varila a nosila
na stavenisko plné kastróly. Do zimy sa im podarilo vytiahnuť múry. „V máji sa sťahujeme!,“ tešia sa.
Len čo sa oteplí, chlapi dokončia strechu a pustia sa do prác v interiéroch.
V novom dome budú mať na prízemí izbu, kuchyňu a sociálne zariadenie a na poschodí dve ďalšie izby.
Samozrejme, potečie voda a dom vyhreje ústredné kúrenie.
„Izby na poschodí budú pre deti – jedna pre chlapcov, druhá pre dievčatá. Tie vyriešime prvé. Potom
zariadime dolnú izbu pre nás dvoch. Nábytok chceme nový, starý necháme tu. V obývačke bude iba
veľká sedačka, aby sme mali dosť voľného miesta... Už sa teším, ako dám do okien kvety... Je tam
omnoho viac okien, ako máme tu, ale budem ich rada umývať,“ prezrádza Agáta plány. S Milošom
rátajú, že keď prisporia ďalšie peniaze, pustia sa do prístavby ešte jednej izby.
„Nedokážem ani vypovedať, ako veľmi sa tešíme na nové bývanie,“ vraví. Pritom vie, že bude musieť
premýšľať nad každým centom, ktorý vydá z ruky. Mesačne už teraz z rodinného rozpočtu ubudne
osemdesiat eur na splátky ETP a Kristen a zrejme ešte budú musieť zohnať ďalšie peniaze na dostavbu
a zariadenie. Budú sa mať čo obracať, Miloš je nezamestnaný a Agáta na materskom príspevku.

© Karol HorvátH
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bezDomovCi majú Dom

M

ária a jej druh Rudo sú dvadsiatnici. Chodili len do základnej školy a ani jeden z nich nikdy
nemal zamestnanie. Žijú v Rankovciach vo vlastnom dome, spolu so štyrmi deťmi a rodičmi.
Ešte pred pár rokmi boli bezdomovci...
Rudolf Tancoš mladší bol v Rankovciach medzi prvými stavebníkmi svojpomocného nízkonákladového
rodinného domu s 3E charakteristikou – ekologický a energeticky efektívny. Dom nadobudol s pomocou
mikropôžičky ETP a odborného vedenia ETP. S rodinou v ňom býva dva roky a od jari majú aj tečúcu
vodu. Ich dom má na streche solárne panely – dar od výrobcu, takže za elektrinu neplatia ani cent.
Veľmi im to pomôže, pretože do roku 2023 budú splácať mikropôžičku. Ich príjmy sú nízke, ale platia
s presnosťou švajčiarskych hodín.

Mikropôžičku a tak aj možnosť stavať dostali Tancošovci na príhovor obce s ohľadom na ich vtedajšiu
katastrofálnu situáciu: Prespávali na košickej stanici, boli zadlžení u úžerníkov a Rudo fetoval. Keď sa
o ich zúfalom položení dozvedel starosta Rankoviec Stanislav Hada, nedokázal ostať nečinný a doslova
z ulice ich prijal za občanov obce.
Len čo prišli do Rankoviec, Ruda od fetovania „ručne odhovorili“ miestni chlapi v obave, aby sa pliaga,
s ktorou došiel, nedajbože nerozšírila po osade. Poučil sa. Rodine ustanovili osobitného príjemcu
dávok v hmotnej núdzi, neskôr materského príspevku a tak ju naučili gazdovať a zbaviť sa úžerníkov.
„Hnevalo ma, keď mi sociálna pracovníčka týždenne vydeľovala peniaze a chodila so mnou nakupovať.
Teraz mi už verí a peniaze mi dáva do ruky. Dobre urobila, že ma naučila hospodáriť. Je omnoho lepšie,
keď človek žije zo svojich peňazí, ako z dlhov,“ vraví Rudova družka Mária, medzi miestnymi známa
ako problémová Dorotka.
Mária si odtrpela svoje. Vyrastala v biednej chatrči v kecerovskej osade. V sedemnástich porodila
Rudovi Kevina a odvtedy sa s ním a jeho rodičmi pretĺkala. V nádeji, že si zarobí, nechala Rudovi malé
dieťa a odišla do Anglicka. Netušila, čo ju tam čaká a bola šťastná, keď sa jej podarilo vrátiť domov, hoci
skutočný domov nemala.
Aj Rudovmu otcovi, Rudolfovi Tancošovi staršiemu, už v mladosti dal život lekciu. Od dvoch do
osemnástich rokov vyrastal v detskom domove pri Brne. Matka žila v Rankovciach, mala druha a
veľa detí od rôznych mužov. Rudolf prichádzal k nej z detského domova na prázdniny a zakaždým
sa nemohol dočkať ich konca. V detskom domove mu bolo lepšie. Tam sa postarali, aby sa vyučil za
záhradníka. Profesiu mal rád a roky sa ňou slušne živil v záhradníctve. S manželkou Jankou bývali
v nájomnom byte v Rozhanovciach a mali len jedno dieťa, Ruda. Janka už mala desať detí s predošlým
manželom a ovdovela. Nevie čítať ani písať. Začala pracovať ako štrnásťročná a dvanásť rokov si oddrela
na českých poliach.
Keď podnik, kde pracoval Rudolf starší, prepúšťal zamestnancov, postihlo to aj jeho. Inú prácu si
nenašiel a dosiaľ žije z dávok v hmotnej núdzi. V ťažkej finančnej situácii rodina nedokázala platiť
nájomný byt. Z bytu ich vysťahovali a dali im unimobunku – bez elektriny, dva kilometre od pitnej
vody. Unimobunka prekážala miestnemu urbariátu, preto musela ísť preč.
„Nemali sme kam ísť. Postavili sme si pri Rozhanovciach chatrč a tam sme žili dva roky. Možno by sme
tam boli dosiaľ, keby nás nezaplavila voda. Odniesla aj to málo, čo sme mali,“ rozpráva Rudolf Tancoš
starší. Keď voda ustúpila, v chatrči sa už nedalo žiť. Nemali odvahu postaviť si tam novú. Ale kam zas ísť?
Všetkých piatich – Rudolfa, Janku, Ruda, Máriu a Kevina nemal kto prichýliť. U Jankinej dospelej dcéry
mohla zostať iba babka s vnukom. Rudolf starší, Rudo a Mária sa pobrali do neznáma, do Košíc. Cez
deň sa túlali po meste a noci trávili na stanici, alebo pod holým nebom. Trvalo to niekoľko mesiacov.
Keď prišli do Rankoviec, bol studený november. Mária bola tehotná.
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„Sme veľmi vďační tunajšiemu starostovi. Cítil s nami, lebo je Róm,“ vraví Mária. Obec im dočasne
poskytla unimobunku, ktorú si postavili neďaleko svojho terajšieho domu.
„Prvý deň, keď som došla s dvojčatami Anetou a Amáliou z pôrodnice, Anetku pohrýzol potkan,“
spomína Mária na život v unimobunke.
Dievčatká sú už trojročné a stále majú zdravotné problémy. Anetka trpí neurologickou poruchou
a Amálka poruchou krvotvorby. Čo sa dalo čakať, keď ich nosila bezdomovkyňa? Mária sa o ne stará
a poctivo ich vodí po lekároch.
Keď sa v Rankovciach rozbehla svojpomocná výstavba nízkonákladových domov, Rudov dom bol veľmi
rýchlo hotový. Otec so synom bývali ráno prví na stavenisku a usilovne pracovali, aby sa čím skôr doň
mohli nasťahovať.
Až najmladšie dieťa, Janku, si Mária priviedla pod slušnú strechu nad hlavou. Po nej si povedala, že
štyri deti sú dosť a dala si urobiť sterilizáciu. Najstarší Kevin má už sedem rokov. Pred zápisom do školy
skákal od radosti. „Veľmi sa teší na školu,“ vraví Mária a verí, že sa bude dobre učiť. Dúfa, že jej deti už
nezažijú nič zlé.
Rudolf starší ostal verný svojmu povolaniu a pri dome vytvoril zeleninovú záhradu. „Zasadím aj ovocné
stromy, aby mali deti vitamíny,“ teší sa, že zase môže byť užitočný.

© Karol HorvátH
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reKapituláCia príbehov
Zuzana sa dostala do katastrofálnej ekonomickej situácie pre alkohol. Keď sa ju podarilo z alkoholizmu
vyliečiť, absolvovala finančné vzdelávanie, úspešne sa zapojila do sporenia ETP a potom si zobrala
mikropôžičku. Ekonomicky sa pozbierala, zrekonštruovala si byt a zamestnala sa. Je biela, ale pochádza
zo sociálne slabého prostredia. Keby sa v mladosti naučila hospodáriť, život jej nemusel uštedriť toľko
nepríjemných kopancov.
Aj v rodinách v marginalizovaných rómskych komunitách (isteže, nielen tam) vyrastá veľa detí
v podobnej atmosfére, v akej museli žiť Zuzanine deti. Majú pred očami strašný príklad. Odkiaľ majú
vedieť, že sa to dá aj inak, ak ich to nik nenaučí?
Denisa mala veľmi ťažké detstvo – s matkou bezdomovkyňou prespávali tam, kde ich prijali. Keď sa
vydala, desať rokov žila s rodinou v chatrči. Príležitosť mať konečne ozajstný domov poskytol rodine až
Sporiaci program. Zrekonštruovali si starý domček, bývajú v ňom a zvykajú si na vyšší štandard života.
Aj manželia František a Viera chceli so svojou rodinou slušne bývať. Zobrali si mikropôžičku
a svojpomocne si začali stavať nový dom. Situácia v rodine sa však zmenila – pribudli ďalšie deti, s nimi
i výdavky a nový dom musel niekoľko rokov počkať. Ale nevzdali sa. Keď ho konečne dokončili a splatili
mikropôžičku, vydýchli si. Bývanie si ešte zveľaďujú.
Všetky tri deti Milana a Marty sú veľmi šikovné a rodičia im chcú dopriať slušný život. Preto sa
z prostriedkov sporenia a mikropôžičky pustili do svojpomocnej výstavby rodinného domu, kde už
nebudú mať v jednej miestnosti obývačku, spálňu, kuchyňu i kúpeľňu. Projekty ETP mimoriadne
oceňujú, vedia, že bez nich by si nové bývanie nemohli dovoliť.
Miloš a Agáta majú dcéru, ale pre rodinné problémy si zobrali do starostlivosti ďalšie tri deti. Ich
malý domček im už nestačil a rozhodli sa postaviť si väčší dom, kde budú mať deti svoje izby. Pomohli
si Sporiacim a Mikropôžičkovým programom. Vedia, že ich počas splácania pôžičky čakajú roky
uskromňovania sa, ale radi to podstúpili.
Prespávali na stanici, predtým žili v chatrči, ktorú im odniesla voda a ešte predtým mali nájomný byt,
o ktorý prišli po strate zamestnania. Dnes majú svoj rodinný dom. Postavili si ho vlastnoručne a veľmi
rýchlo z prostriedkov mikropôžičky. Spočiatku, kým nevedeli hospodáriť, gazdinej vydeľovala dávky
v hmotnej núdzi sociálna pracovníčka, avšak už to netreba. Rudo so svojou rodinou spláca pôžičku
presne a načas. Príbeh rodiny je ideálnym príkladom toho, ako by svojim občanom mala pomáhať obec.
V príbehoch sa zväčša prekrývajú Sporiaci program, Mikropôžičkový program a Svojpomocná
výstavba rodinných domov do osobného vlastníctva. Avšak, keby sa rodinám neposkytlo špeciálne
sociálne poradenstvo vo forme pomoci pri výstavbe domu, resp. keby nad stavebníkmi nebdel odborný
stavebný majster a stavebný dozor, ktorých poskytlo ETP, domy by nemuseli byť bezpečné. Sociálni
a komunitní pracovníci pomáhali budúcim majiteľom domov pred začiatkom výstavby i počas nej
s administratívnymi záležitosťami.
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7. oDporúČanie
REALIZOVAŤ VZÁJOMNE PREPOJENÉ PROGRAMY - FINANČNÉ VZDELÁVANIE,
SPORIACI A MIKROPÔŽIČKOVÝ PROGRAM7
Zlepšiť finančnú gramotnosť, poskytnúť deťom a dospelým z marginalizovaných rómskych komunít
informácie o finančných službách, podporovať základné a pokročilé finančné vzdelávanie – to všetko
je integrálnou súčasťou komplexných služieb poskytovaných v komunitných centrách ETP a v mestách
a obciach, kde ETP realizovalo Sporiaci a Mikropôžičkový program.
Klienti Sporiaceho programu absolvovali minimálne jedno, v niektorých prípadoch aj dve rôzne,
nadväzujúce školenia finančnej gramotnosti a rodinného finančného plánovania (Nebojme sa peňazí
a Naplánuj si budúcnosť). Obe školenia sme odskúšali v praxi našich komunitných centier a obyvatelia
MRK na Slovensku ich veľmi dobre prijímali.
Pre uľahčenie práce pedagógov so žiakmi sme vytvorili Metodický materiál pre učiteľov s názvom
Finančné vzdelávanie s pracovnými listami pre žiakov.
Vzhľadom na veľmi dobrú skúsenosť odporúčame zaradiť do učebných plánov základných škôl
v blízkosti segregovaných osád predmet finančné vzdelávanie. Finančné vzdelávanie
pre dospelých odporúčame zaviesť takisto ako obligatórnu aktivitu Národného projektu
Komunitné centrá.

8. oDporúČanie
UMOŽNIŤ REALIZÁCIU SPORIACEHO PROGRAMU PRE OBYVATEĽOV SEGREGOVANÝCH
KOMUNÍT NA CELOM SLOVENSKU8
Výsledky Sporiaceho programu potvrdzujú, že klienti a rodiny, ktoré sú dlhodobo poberateľmi dávok
v hmotnej núdzi, alebo majú len veľmi nízky príjem, si dokážu nasporiť, avšak za predpokladu, že sú
vhodným spôsobom motivované a podporované.
Na základe našich osemročných skúseností, overených takmer tisíckou klientov, odporúčame Sporiaci
program ako vhodný nástroj sociálnej práce, a preto navrhujeme jeho systemizáciu
doplnením medzi existujúce nástroje sociálnych politík.
Podiel zamestnaných medzi úspešnými klientmi Sporiaceho programu bol štatisticky významne vyšší ako
medzi neúspešnými. Úspešní klienti z prieskumu uskutočneného v spolupráci s Ekonomickou fakultou
Technickej univerzity v Košiciach si s 2,5-násobne vyššou pravdepodobnosťou našli prácu v porovnaní
s neúspešnými klientmi. Podľa dotazníkového zisťovania má prácu každý šiesty úspešný klient po
skončení programu. Spomedzi neúspešných klientov má prácu len každý pätnásty.
Preto odporúčame, aby klient, ktorý si dlhodobo a pravidelne sporí na vopred stanovený cieľ
(zlepšenie kvality bývania, získanie vyššieho vzdelania a/alebo zamestnania), mal nárok
na tzv. sporiaci bonus.
Sporiace bonusy sa po splnení podmienok sporenia môžu klientom vyplácať prostredníctvom Úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny ako jednorazové dávky v hmotnej núdzi.
Súčasné nástroje štátnych politík podpory sporenia na zlepšenie kvality bývania (najmä stavebné
sporenie) by mali byť doplnené o model mikrosporenia so sporiacim bonusom, vyplácaným na princípe
štátnej prémie.
Návrh je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť Finančné začlenenie,
čiastkový cieľ č. 2: Zvýšiť ochranu MRK pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločnosti
prostredníctvom systematickej terénnej práce, vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a komplexnej revízie
trestnej legislatívy a finančných opatrení na ochranu finančného spotrebiteľa.

7

8
Návrhy sú v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť Finančné
začlenenie, čiastkový cieľ č. 1: Zlepšiť prístup k finančným službám.
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Navrhujeme, aby sa príspevok na bývanie poskytoval aj občanovi, ktorý v súčasnosti
nespĺňa podmienky nároku, ale aktívne sa snaží otázku bývania vyriešiť formou účelového
sporenia na vlastné bývanie, ktoré si svojpomocne obstaráva. Tento tzv. účelový príspevok na
bývanie by sa vyplatil jednorazovo, po úspešnom ukončení sporenia a splnení všetkých podmienok.
Nástroje, ktoré sme overili ako funkčné modely, by sa podľa nášho názoru mali stať súčasťou verejných
politík, a to aj preto, že sú, na rozdiel od dávok v hmotnej núdzi, sociálnymi investíciami.

9. oDporúČanie
VYTVORIŤ NOVÝ PRODUKT V RÁMCI EXISTUJÚCEJ SCHÉMY ŠTÁTNEHO FONDU
ROZVOJA BÝVANIA NA OBSTARANIE (KÚPU ALEBO VÝSTAVBU) BYTU V BYTOVOM
ALEBO RODINNOM DOME9
Účelovo viazané bezúročné mikropôžičky, určené na zlepšenie bývania, podporujú snahu klientov
vlastnou iniciatívou zmeniť svoj život k lepšiemu. V spolupráci s Habitat for Humanity International
a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity sme od roku 2006 poskytli
mikropôžičky vo výške od 1160 eur až do 6160 eur 542 rodinám s nízkym príjmom na zabezpečenie
prístupu k pitnej vode, rekonštrukciu striech, inštaláciu kúrenia, zateplenie domov, na výstavbu
kúpeľní, alebo výstavbu nových legálnych domov, postavených svojpomocne. Klienti najprv absolvovali
finančné školenie. Malé pôžičky splácajú štyri roky, pôžičky vyššie ako 6000 eur splácajú maximálne
jedenásť rokov.
Odporúčame Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátnemu
fondu rozvoja bývania (ŠFRB) rozšíriť okruh subjektov oprávnených na pomoc zo Štátneho
fondu rozvoja bývania o fyzické osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nový
produkt, nový druh podpory, by mal byť súčasťou existujúcej schémy štátnych podpôr poskytovaných
z prostriedkov ŠFRB. Takáto podpora by umožnila aj chudobným rodinám zo sociálne znevýhodnených
lokalít získať nízko úročený (1%) úver na kúpu bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo na
výstavbu bytu v rodinnom dome. Dnes takúto možnosť majú len tí obyvatelia Slovenska, ktorí patria
k tzv. nižšej strednej vrstve a odchovanci detských domovov10. Maximálny limit úveru na svojpomocnú
výstavbu domu by podľa našich skúseností mohol byť omnoho nižší v porovnaní so súčasným limitom
60 000 eur, t.j. do 15 000 eur. Splatnosť úveru by mala byť stanovená na najviac 30 rokov, pri mesačnej
splátke 50 eur.

10. oDporúČanie
PODPORIŤ SVOJPOMOCNÚ SAMOFINANCOVANÚ VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV
DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA11
Prístup, ktorý uplatňuje ETP, na rozdiel od doterajších štátom uplatňovaných postupov, zapája do
legálnej výstavby, vrátane jej financovania, budúcich majiteľov domov. Z finančných prostriedkov
revolvingového fondu poskytuje ETP mikropôžičky výlučne na nákup stavebného materiálu
a realizáciu odborných prác (zavedenie elektriny, vody, kúrenia). Nadobudnutie svojpomocne
postaveného, legálneho domu do osobného vlastníctva, na legálne vysporiadanom pozemku, má
v živote klienta výrazný transformačný charakter – celkovú zmenu správania, motiváciu
k získaniu a snahe dlhodobo si udržať zamestnanie, zlepšenie hygienických a zdravotných návykov,
lepšie výsledky detí v škole, zvýšený rešpekt v rámci komunity a akceptáciu majoritou.
9

Tamtiež.

10

Štátny fond rozvoja bývania – Prehľad poskytovaných podpôr, rok 2015: http://bit.ly/1SXOZbZ

11

Návrh je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020 a inými dokumentmi.
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Na základe našich skúseností odporúčame Úradu splnomocnenca pre rómske komunity
zaradiť model svojpomocnej výstavby na nadobúdanie nehnuteľností do osobného
vlastníctva medzi aktivity financované v rámci nového programového obdobia 20142020, v súlade so Stratégiou integrácie rómskych komunít do roku 2020 a inými
dokumentmi. Ministerstvu financií SR odporúčame zaradiť mikropôžičkový program
na zlepšenie kvality bývania chudobných obyvateľov Slovenska medzi aktivity
pripravovaného Slovenského investičného holdingu v rámci FOSFOR.
Zdôrazňujeme, že tento model má v dlhodobom horizonte významný potenciál na zmiernenie
napätia medzi majoritou a rómskymi komunitami. Inovatívny model financovania svojpomocnej
výstavby domov do osobného vlastníctva (prostredníctvom mikropôžičiek v kombinácii s vlastnými
úsporami klientov), výrazne šetrí verejné financie, a to nielen financie, ktoré sú alokované na
výstavbu nájomných bytov, ale aj sociálne dávky. Na podporu nášho tvrdenia uvádzame: Z celkového
počtu 34 dospelých obyvateľov (16 manželských párov, 2 dospelé deti), ktorí čerpali neziskovú
mikropôžičku na svojpomocnú výstavbu rodinných domov, mali len dvaja v roku 2013 prácu na trvalý
pracovný pomer. Po tom, ako sa týchto 16 rodín zapojilo do svojpomocnej samofinancovanej výstavby
rodinných domov, je situácia v septembri 2015 nasledovná: deväť ľudí je v pracovnom pomere, čo je
4,5-násobok predošlého stavu. Dopyt (disponibilný príjem) domácností v lokalite stúpol o viac ako 64%.
Okrem toho štát ušetril na vyplácanej pomoci v hmotnej núdzi týmto domácnostiam približne 10 500
eur v roku 2015 v porovnaní so sumami vyplácanými tým istým rodinám v roku 2013.

11. oDporúČanie
POSKYTOVAŤ STAVITEĽOM ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO12
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre rómske komunity odporúčame rozšíriť kompetencie terénnej sociálnej práce na
oblasť bývania a komunitám poskytnúť špecializovaného sociálneho pracovníka,
ktorý by klientom poskytoval odborné sociálne poradenstvo pri aktivitách spojených
s nadobúdaním legálneho bývania.
Súčasná právna úprava umožňuje v rámci podpory samostatného bývania, ako podpornej sociálnej
služby, poskytovať pomoc pri prevádzke domácností a pomoc pri hospodárení s peniazmi, nezahŕňa
však sociálnu asistenciu počas svojpomocnej výstavby a tiež nešpecifikuje pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov, ktorá by sa mala týkať asistenčných sociálnych služieb v rámci
správneho konania v súvislosti so svojpomocnou výstavbou. Táto široko koncipovaná kompetencia sa
momentálne v teréne neuplatňuje.
Na základe doterajších skúseností tiež odporúčame poskytovať počas realizácie svojpomocnej
samofinancovanej výstavby príspevok na úhradu celkovej ceny práce novoprijatého
zamestnanca (napríklad zamestnanca obce alebo miestnej neziskovej organizácie) – odborného
stavebného majstra a nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom jeho práce, ako napr. osobné
ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie. Úlohou odborného stavebného
majstra by malo byť aktívne pomáhať stavebníkom dodržiavať podmienky projektanta a rozhodnutia
schválenej projektovej a stavebnej dokumentácie.

Návrh je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť Zamestnanosť,
čiastkový cieľ č. 4: Podpora sociálnej integrácie aj prostredníctvom podpory terénnej sociálnej práce a činnosti
komunitných centier v obciach s vysokým podielom príslušníkov MRK ako priestoru pre poradenstvo, vzdelávanie
a voľnočasové aktivity.

12
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12. oDporúČanie
UMOŽŇOVAŤ UCHÁDZAČOM O ZAMESTNANIE ABSOLVOVAŤ DOBROVOĽNÍCKU
SLUŽBU V SVOJPOMOCNEJ SAMOFINANCOVANEJ VÝSTAVBE DOMOV13
Od mája do novembra 2015 traja uchádzači o zamestnanie, ktorí sú súčasne stavebníkmi svojpomocnej
samofinancovanej výstavby rodinných domov v Rankovciach, vykonávajú aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby. Dvaja z troch stavebníkov si počas dobrovoľníckej služby dokončili pod
vedením odborného stavebného majstra svoje domy do takej miery, že sa mohli aj s rodinami do nich
nasťahovať.
Preto odporúčame tento model podpory svojpomocných stavebníkov rozšíriť plošne do tých
marginalizovaných rómskych komunít, kde sú na tento typ projektu vytvorené vhodné podmienky.

Návrh je v súlade s vyjadrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 18.12.2014
k podaniu ETP Slovensko: http://bit.ly/1I7rSeC

13
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© Karol HorvátH
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© Karol HorvátH
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sama na veľKú roDinu

L

ucia Csiszárová z Veľkej Idy mala dvadsaťsedem rokov, keď ostala sama na šesť ľudí: Neplnoletých
súrodencov Simonu, Lauru a Denisa, dospelú, štyridsaťjedenročnú, ale nesvojprávnu sestru
Marcelu, jej dospievajúcu dcéru a vlastného, štvorročného synčeka Marka. Ďalší nesvojprávny brat
odišiel k sestre do Írska.
Otec zomrel už dávnejšie, pochovali ho slabé srdce a alkohol. Matka pracovala v US Steele a o rodinu
sa obetavo starala. „Pri otcovi – alkoholikovi mala ťažký život,“ spomína si Lucia.
„Jedného dňa dostala vysoké horúčky, odviezli ju do nemocnice a po troch dňoch skonala na zápal
pľúc. Všetci sme boli nešťastní. Najťažšie to niesol najmladší brat Denis, vtedy dvanásťročný. Ale žiť
treba ďalej...“ zamýšľa sa mladá žena.
Aj Lucia bola zúfalá, nešťastná, ale popri všetkom smútku a bezradnosti jej bolo jasné, že nedopustí,
aby sa súrodenci dostali do detského domova. „Dosiaľ sme žili v spoločnej domácnosti a bude to tak
aj ďalej,“ rozhodla sa. Sestry a brata si nechala súdom zveriť do opatery a sama, nezamestnaná, sa
podujala starať sa o nich.

Dni sa jej míňali rýchlo, v každodennej robote okolo veľkej rodiny, dookola nosila vodu, varila, prala,
žehlila, upratovala a večne zápasila s finančným nedostatkom a obavami, ako to zvládne ďalej.
Simona a Laura sa dobre učili a rozhodli sa ísť do Košíc na strednú školu. Na jednej strane sa tešila
a priala im to, ale na druhej strane len ťažko uberala z rodinného rozpočtu, aby im mohla dať peniaze
na cestovné do školy. Vydýchla si, keď Simona získala výučný list v odbore krajčírka a osamostatnila sa.
Aj Laura onedlho skončí vzdelanie v odbore kuchár – čašník, ale chce pokračovať v maturitnom štúdiu
v odbore cukrárka. Lucia neprotestuje a Laurine plány schvaľuje.
Napriek všetkým neľahkým povinnostiam si Lucia našla čas, aby sa šla zabaviť. A zrejme dobre urobila.
Zoznámila sa s Róbertom z Moldavy nad Bodvou a padli si do oka. Róbert má stredoškolské vzdelanie
s maturitou v odbore mechanizátor poľnohospodárskych strojov a chcel sa stať inžinierom. Podal si
prihlášku na vysokú školu, ale nenastúpil, pretože v tom čase s ním otehotnelo dievča a musel ísť
pracovať. Neklapalo im to a rozišli sa. Keď sa zoznámil s Luciou, bol sám, len so záväzkom. Lucia sa
mu zverila so svojím mnohopočetným bremenom a bola šťastná, keď ju chcel aj s ním. Keby mu jej
súrodenci prekážali, vzdala by sa ho.
„Deti by som nedokázala nechať,“ tvrdí. Našťastie, úvaha o tom bola zbytočná, Róbert si Luciu váži
za jej vzťah k rodine. Pribudla do nej ich spoločná, malá Pavlínka. A ... zomrela chorá sestra Marcela.
Namiesto nej sa k Denise a Róbertovi nasťahoval mentálne postihnutý brat z Írska. Rodina žije
v nájomnom, obecnom domčeku v „novej“ osade vo Veľkej Ide. Majú jednu veľkú izbu a veľkú kuchyňu,
tečúcu vodu, ale toaleta chýba. Sú spokojní, donedávna bývali v horšom dome, bez vody.
„Tidži je pre mňa ako otec,“ hovorí Denis, ktorý má teraz šestnásť rokov. Spresňuje, že Tidži je domácke
meno Luciinho muža. Pomáha mu s úlohami, vedú „chlapské“ debaty, smejú sa.
„Netrúfam si povedať, že som Denisovi ako mama. Našu láskavú mamu nikto nedokáže nahradiť,“
vraví Lucia.
Pred pol rokom sa situácia v rodine skomplikovala, keď Róbert prišiel o prácu a novú si nenašiel. Zvlášť
náročný bol začiatok tohto školského roka. Na strednú školu do Košíc nastúpil aj Denis. Chce sa stať
športovým manažérom. Lucia s Róbertom jeho ambície chvália, ale horšie je to s peniazmi. V rodine je
dôležitý každý cent. Denis to vie a pýta len na najnutnejšie.
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Koncom októbra prišiel do komunitného centra, kde absolvoval finančné vzdelávanie a vcelku rád
tam chodí. Lucii Lučaiovej, šéfke komunitného centra, sa zveril s problémom, ktorý ho gniavil od
septembra: „Prosím, pomôžte mi. Nemám na učebnice a cvičné zošity z angličtiny a nemčiny. Sestra
mi nemá z čoho dať. Hanbím sa to v škole priznať a dostávam päťky, pretože sa nemôžem pripraviť na
vyučovanie.“
Prosba neostala bez odozvy. Ešte ten deň sa na darovacom portáli ludialudom.sk objavila výzva ETP
Slovensko s prosbou o zbierku pre Denisa. Do hodiny sa peniaze pozbierali. Bolo to spolu s vkladom do
triedneho fondu, ktorý Denisovi v škole už denne pripomínali, osemdesiat eur. Vedúca komunitného
centra sa skontaktovala s triednym učiteľom Denisa a problém mu vyrozprávala, aby chlapca
nepovažovali v škole za darebáka. Škola ho zaujíma a aby sa mu v nej darilo, venuje sa mu mentor.
Veľkej rodine Lucie Csiszárovej jeden problém ubudol, ale pribúdajú nové. Ale rýchlo sa tam rodia aj
okamihy lásky a pocitu šťastia.

© miroslav Čureja
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reKapituláCia príbehu
Keď mladej, nezamestnanej Lucii behom troch dní zomrela matka, ostala sama na päť súrodencov
a vlastného synčeka. O všetkých sa spolu so svojím partnerom, ktorého si našla neskôr, vzorne stará.
Rodina žije veľmi skromne, ale vo vzájomnej láske. Keď sa objavil vážny problém, s pochopením ho
pomohla preklenúť komunitná pracovníčka.

© Karol HorvátH
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13. oDporúČanie
POMÁHAŤ PREPÁJAŤ DVA VZDIALENÉ SVETY – STABILITY (STREDNÁ TRIEDA)
A NESTABILITY (CHUDOBNÍ OBYVATELIA)14
Už od roku 2008 pomáha ETP svojím vzdelávacím programom Mosty z chudoby zlepšovať vzťahy
pracovníkov verejných inštitúcií s obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít.
Cieľom vzdelávacieho programu Mosty z chudoby je oboznámiť sociálnych pracovníkov, učiteľov,
zamestnancov samospráv, úradov práce, mestskej polície, Polície SR a príslušníkov ďalších odborných
pomáhajúcich profesií so základnými znakmi medzigeneračne reprodukovanej chudoby - spoločnými
v rôznych komunitách - s prostredím, ktoré formuje a ovplyvňuje správanie obyvateľov MRK.
Zlepšiť natrvalo vzťahy obyvateľov MRK so zamestnancami úradov práce a iných inštitúcií je možné
najmä prostredníctvom transformácie myslenia a chápania zamestnancov úradov, aby lepšie rozumeli
pravidlám sveta, z ktorého pochádzajú ich klienti. Účasť na vzdelávaní Mosty z chudoby prispieva
k zmene postojov a odbúraniu stereotypov. Je prínosom najmä pre ľudí, ktorí majú menej skúseností
s prácou s rómskymi komunitami, resp. pre tých, ktorí sú síce skúsení, ale ostali v zajatí svojich
predsudkov, negatívne nastavení voči svojim klientom, obyvateľom MRK.
Koncept Mosty z chudoby vnímajú zainteresovaní ako súčasť inovatívnych nástrojov sociálnej práce.
Mosty z chudoby odporúčame zaviesť ako súčasť povinných vzdelávacích aktivít pre
terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier v rámci Národného
programu Komunitné centrá, ako aj pre pracovníkov Úradov práce, sociálnych vecí a
rodiny a iných inštitúcií verejnej správy, ktorých úlohou je pomáhať obyvateľom sociálne
vylúčených komunít.

14
Návrh priamo reaguje na 3. čiastkový cieľ Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, ktorý
stanovuje: Zlepšiť vzťah príslušníkov rómskych komunít s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a inými inštitúciami
prostredníctvom skvalitnenia a rozšírenia poradenstva aj zvýšením počtu zamestnancov.
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eviČKina soňa

O

semročná Evička Duková má veľa hračiek – plyšákov, motorku, bábiky... Najkrajšiu bábiku
pomenovala Soňa. Podľa vedúcej komunitného centra ETP v Krompachoch Sonky Soľákovej.
„Bolo s ňou dobre, pekne sme sa hrali, písali, čítali,“ rozpráva malá slečna.
„Pani Soňa pravidelne chodila na ulicu popred rómske domy a deti bežali za ňou do komunitného
centra. Veľmi rady tam chodili. Škoda, že sa projekt skončil, bude chýbať,“ dopĺňa terénny sociálny
pracovník Ivan Horváth, ktorý v komunitnom centre viedol staršie deti v remeselnej dielni a bol aj
tútorom. Dôverne pozná ľudí a ich život v osade na Hornádskej, kde práve sme, ale aj v ďalších troch
krompašských osadách. Uviedol nás do domu pani Júlie Gáborovej, kde sme stretli Evičku. „Vzorne sa
stará o postihnuté dieťa,“ prezrádza o Júlii.
Prváčka Evička má od malička zdravotné problémy. Trpí svalovou dystrofiou. Na prvý pohľad chodí
normálne. Keď vysúka tepláky, aj jej nôžky vyzerajú v poriadku, ale žiaľ, nie sú. Dievčatko sa ľahko
unaví a nevládze dlho chodiť. Škola na kopci jej je ďaleko, ale navštevuje ju s obľubou. V triede má
výlučne rómskych spolužiakov, biele deti chodia inam. Keď sa Evička cíti horšie, do školy a zo školy
ju vodí babka. V zime, keď napadol sneh, pre Evičku bola cesta ešte náročnejšia. Babka ju posadila do
kočiara a šlo sa.
Evička je od malička pri babke. Matka žije v Nemecku, má odtiaľ muža a slušnú existenciu. Na dcéru
pravidelne posiela peniaze a s bielym mužom ju chodievajú navštevovať. Evičkin otec žije v osade,
ale má inú rodinu. Denná starostlivosť o dievčatko je od samého začiatku na Júlii. Denne varí, vo
vzornom poriadku udržiava domácnosť, perie a žehlí na malú. Často a pravidelne chodievajú do Košíc
k odborným lekárom a na liečenia. „Kvôli návštevám doktorov je mi niekedy ťažko odpracovať 32 hodín
aktivačných prác. Keby som vymeškala, nedostala by som dávku v hmotnej núdzi a potrebujem ju.
Chodím do fabriky a upevňujem skrutky,“ rozpráva Júlia. Júlia začala chodiť do práce len nedávno,
pred päťdesiatkou, po zákonnom nariadení o povinnosti nezamestnaného pracovať, aby mohol poberať
štátny príspevok. Nikdy predtým ju nikto nezamestnal, ani v mladosti, ani v zrelom veku. Dôvodom
bolo jej vrodené sluchové ochorenie – veľmi zle počuje.
V dvadsiatke si našla muža a porodila mu dcéru a dvoch synov. Deti ešte nestihli vyrásť, keď si jej muž
našiel inú a potom ešte tretiu ženu. Bývali v osade v dreveničke, ktorú si spravili zo starých železničných
podvalov. Také domčeky mali vtedy viacerí. Teraz je v osade už len jediný, ten Júliin, ale už v ňom
nebýva. Nasťahovala sa do rodičovského domu. S Evičkou majú veľkú kuchyňu, veľkú izbu a kúpeľňu
s toaletou. „Mali sme krajší nábytok, ale všetko nám zničila voda,“ hovorí. Pred piatimi rokmi sa na
Hornádskej ulici do výšky metra osemdesiat nad zemou vyliala rieka. Zničila všetky príbytky. Ľudia
dostali od štátu tisíc eur a za to si mali dať domy do poriadku. „Keby mi nepomohla dcéra, neviem, ako
by som to dokázala,“ poznamenala.
Pani Júlia mala aj dvoch synov. „Staršieho Jána pred siedmimi rokmi zrazil vlak. Rok prežíval a potom
zomrel. Miroslava zabili kamene. Zostala po ňom žena a štyri deti,“ pokračuje v rozprávaní. Počas našej
návštevy prichádza nevesta s dieťaťom – Evičkinou rovesníčkou.
„Tunajší chlapi chodievali rozbíjať betónové kvádre starého mosta, ktoré sú neďaleko osady. Vyťahovali
z nich kovové konštrukcie, ktoré odnášali do zberu a tak si privyrábali. Na Miroslava spadol kus betónu
a na mieste ho zabil,“ vysvetľuje Ivan Horváth okolnosti tragédie Júliinho mladšieho syna. „Nik nebol
stíhaný za to, že nebezpečné, obrovské kusy betónu boli, a stále sú, neohradené a verejne dostupné. Po
Miroslavovej smrti ich však už nik nerozbíja,“ pokračuje Ivan. Júlia sa musela zmieriť so stratou oboch
synov. Odišli jej rok po sebe...
Ale stále má pri sebe svoju radosť - Evičku a každé ráno jej zapletá rozkošný vrkoč. Malá je špekulantka:
„Oslovuje ma babka. Ale keď niečo veľmi chce, povie mi mamka. Tomu sa nedá odolať...“
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meDzi prváKmi

D

o prváckej triedy pani učiteľky Natálie Pilipčukovej v Základnej škole vo Veľkej Ide nastúpili
dievčatká a chlapci, z ktorých väčšina nedokázala udržať v rúčke ceruzku. Bol to dôsledok
nerozvinutej jemnej motoriky. Niektorí žiačikovia prvý raz v živote videli ceruzu až pri zápise do školy
a prvé slovenské slová si osvojili v nultom ročníku. Nemali skúsenosť ani s hračkami a nevedeli sa hrať.
Nesmierne ich bavil vodovodný kohútik, z ktorého tiekla voda a dalo sa pod ním čarovať s mydlovými
bublinkami. Domov, do biednych domčekov si nosia vodu v kýbľoch z jedinej studne na okraji osady.
Najslabší v triede bol Sebastián, chlapček z veľmi problémového, mnohodetného prostredia. Rodičia
sa deťom nevenujú, nerozprávajú sa s nimi, o hrách či hračkách nemôže byť ani reči. Otec i matka sú
nezamestnaní, sociálne dávky behom pár dní prepijú a potom celý mesiac nemajú čo dať do hrnca.
Všetci žijú v jednej kutici a deti sú svedkami scén, nevhodných pre ich oči a vek. Sebastián nielenže
nevedel po slovensky, nedokázal vôbec rozprávať. Horko-ťažko sa zmohol na jedno - dve rómske slová.
Učiteľke s pätnásťročnou praxou medzi rómskymi deťmi bolo jasné, že má poruchu reči a treba s tým
niečo robiť.
Chlapec mal šťastie: Náhodným výberom sa dostal do skupiny detí, ktoré chodia do Klubu FIE
(Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania), ktorý z iniciatívy ETP pracuje v základnej
škole. Od nultého ročníka sa v ňom žiakom po vyučovaní tri hodiny denne venujú liečebná pedagogička
a triedna učiteľka. Hravý a podnetný spôsob výučby sa deťom páči a rýchlo napredujú. Koncom zimy už
Sebastián ako-tak rozprával, s pribúdajúcimi mesiacmi to bolo stále lepšie, postupne dokázal povedať
celú vetu a pri troške trpezlivosti sa mu aj dalo rozumieť. Pedagogičky usúdili, že dieťa potrebuje
špeciálnu starostlivosť logopéda a keby sa tak nestalo, navždy by ostal v živote outsiderom. Rodina
na to nemá peniaze, avšak spôsob sa našiel: ETP Slovensko vypísalo na darcovskom portáli Kamoši
z webu výzvu a potrebné finančné prostriedky sa vyzbierali. Sebastián sa s pomocou odborníka učí
rozprávať a budúcnosť sa mu otvára.
„Trochu mám obavy, ako to s ním bude ďalej, keď nastúpi puberta. Veľmi by potreboval starostlivosť
rodičov,“ zamýšľa sa Natália Pilipčuková. Svojich žiačikov má úprimne rada, pristupuje k nim
s pedagogickým taktom, trpezlivo odpovedá na množstvo otázok a veľmi im želá, aby to v živote niekam
dotiahli. Vymýšľa čo najpríťažlivejšie formy, ako im vysvetliť učivo, ktoré musia zvládnuť v prvom
ročníku.
„Keď sa učíme písať písmená, analyzujeme ich. Napríklad veľké, tlačené A sa skladá z dvoch šikmých
čiar a jednej vodorovnej čiary, béčko je zvislá čiara a dve krivé čiary. Z písmen, ktoré sme sa už naučili,
potom vyvodzujeme ďalšie písmenká. Kým dôjdeme k malému h, už vieme, ako píšeme l, n a háčko je
len ich spojením. Dá sa to ľahko zapamätať. S pomocou Feuersteinových inštrumentov (pracovných
listov) si žiaci osvoja čiary, ich spájanie a kombinovanie a to v nich rozvíja nielen jemnú motoriku, ale
aj kombinačné myslenie, logiku, predstavivosť, precíznosť, trpezlivosť. Vedia analyzovať každý tvar a
veľmi dobre si osvojili koncept geometrických tvarov. Veľmi ma teší aj to, že majú vnútornú motiváciu
a chcú sa učiť.“
Kým Natália neabsolvovala špeciálne vzdelávanie, mrzelo ju, že malí z osady sú v škole neúspešní, ale
nepátrala po príčine. „Teraz už viem, že je to spôsobené prostredím, v ktorom rastú a vyvíjajú sa. A práve
preto im treba venovať zvláštnu pozornosť. Keď nastúpia do prvej triedy, sú na úrovni trojročných detí
bežnej populácie. Učiteľ sa im prihovára rečou, ktorej nerozumejú, čo je pre ne obrovská prekážka. Od
prvých školských dní zaostávajú, problémy sa prehlbujú, deti sú vystavené stresu, v škole sa im nepáči
a učenie ich nebaví.“
Natália je presvedčená, že vzdelávanie ETP jej pomohlo lepšie rozumieť „svojim“ deťom.
Kým začnú pracovať so šlabikárom, prácne ich učí orientovať sa v ňom. Prízvukuje, že číta sa v ňom
nie chaoticky, ale trpezlivo, postupne, každý riadok zhora dole a zľava doprava. Tým ich vedie
k systematickej práci a pestuje v nich užitočné vlastnosti. Podľa vzoru Feuersteina, ktorý zdôrazňuje
mediáciu, o jednom obrázku rozpráva s triedou aj hodinu, spoločne hľadajú súvislosti, zo známych
skutočností vyvodzujú dosiaľ neznáme, učia sa myslieť, rozprávať i vedieť uplatniť naučené. Prváčikom
sa taká atmosféra páči a svoju učiteľku milujú. Trvá trochu dlhšie, kým si učebnú látku osvoja, ale len
čo ju zvládnu, rýchlo chcú pokračovať a objavovať ďalšie novoty.
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Situácia sa komplikuje, keď dieťa vymeškáva vyučovanie. Občas sa to stáva pre nedôslednosť rodičov,
ale aj pre chorobu. V prostredí osád nezvykne choré dieťa doma ležať, ale slabo oblečené behá po
vonku. Prváčka Jožka, ktorá od začiatku patrila medzi slabších žiakov, počas školského roka veľa
maródovala. Keď sa po chorobe vrátila do školy, hanbila sa za vlastné zaostávanie, učenie ju prestávalo
baviť a keď znovu ochorela, ešte sa to zhoršilo. Bolo veľmi náročné znovu ju motivovať, aby dostala
chuť učiť sa. Ani v jej rodine sa nedá veľmi rátať s podporou, matka – vdova má deväť detí, žije zo
sociálnych dávok a má čo robiť, aby všetkých zasýtila. Jožka má ešte o problém viac, jej slabé oči už
dávno potrebovali liečenie a okuliare. Matka tomu nevenovala pozornosť. Až v škole to Jožke vážne
prekážalo, keď nevidela na tabuľu a do knižiek. Vyvstal ďalší problém: Kde zobrať peniaze na liečenie,
okuliare a vôbec na cestovanie k lekárovi do mesta. Aj pre Jožku ETP vypísalo výzvu na Kamošoch
z webu a peniaze sa zohnali. Jožku čaká operácia očí. Aj ona navštevuje Klub FIE a zvyčajne v lavici za
ňou sedáva jej mamka. Robia tak aj iní rodičia či starí rodičia prvákov.
„Kiež by sme všetky deti mohli prijať do popoludňajšieho klubu!,“ vraví učiteľka Natália. Rady by doň
chodili aj ostatní žiačikovia z jej triedy, pýtajú sa na to, prosia ju. To však nejde. Overovanie metódy
spočíva práve v tom, že sa v triede vytvorili dve skupiny detí: Jedna absolvuje FIE, druhá nie a výsledky
sa porovnávajú. Doterajšie zistenia jednoznačne potvrdili náskok detí z klubu. To je vážny dôvod, aby
Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania uplatňovali aj iné školy, kam prichádzajú žiaci
z málo podnetného či segregovaného prostredia.
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reKapituláCia príbehov
Pani Júlia vychovala tri deti. Dvoch synov pochovala, dcéra žije v zahraničí, ale neostala sama – má
osemročnú vnučku. Dievčatko je postihnuté, ale miluje ho z celej duše. K malej Evičke si našla citlivý
prístup aj naša chápajúca a odborne vzdelaná komunitná pracovníčka, za čo sa jej Evička poďakovala
tak, že po nej pomenovala bábiku.
Natália Pilipčuková má pätnásťročnú učiteľskú prax so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
Vždy bola skvelou učiteľkou, ale až pod vplyvom špecializovaného vzdelávania si uvedomila, akú vážnu
úlohu vo vývoji dieťaťa zohráva prostredie, kde vyrastá. V súčasnosti jej pri práci veľmi pomáhajú
Feuersteinove inštrumenty, vďaka ktorým sa žiaci rýchlejšie a rady učia, dosahujú pekné výsledky a
škola ich baví. V triede má dvoch žiačikov so špeciálnymi potrebami, pre ktorých ETP vypísalo na
darcovskom portáli zbierky a ich problémy sa upravujú.
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14. oDporúČanie
ZAVIESŤ ŠPECIALIZOVANÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV15
Deti z marginalizovaných rómskych komunít začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez
predchádzajúcej predškolskej prípravy. Prostredie, v ktorom vyrastajú, obvykle neposkytuje primerané
podnety pre rozvoj predškolských zručností, slovenského jazyka, ani logického myslenia. V domácom
prostredí zvyčajne komunikujú v rómskom jazyku a sú vychovávané podľa odlišného vzorca správania,
ktorý je v konflikte s optimálnym sociálnym učením a zapájaním sa do prosociálnych interakcií
s rovesníkmi a dospelými.
Pre úspešné zapojenie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít do výchovno-vzdelávacieho
procesu je nevyhnutné, aby učitelia a výchovno-vzdelávací pracovníci disponovali metodológiou
a efektívnymi nástrojmi, ktoré zohľadňujú potreby žiakov zo segregovaných komunít. Na základe
skúseností s aplikáciou inovatívnych vzdelávacích metód Grunnlaget, Montessori a Feuersteinovo
Inštrumentálne obohacovanie navrhujeme, aby výchovno-vzdelávací pracovníci a učitelia,
ktorí pracujú so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít mali možnosť
nadobudnúť špecializované odborné vzdelávanie, ktoré im umožní lepšie porozumieť
prostrediu a socio-ekonomickým podmienkam žiakov z vylúčených komunít, naučí ich ako viesť výučbu
iným spôsobom, ktorý pomáha rozvíjať schopnosti žiakov učiť sa a akceleruje proces adaptácie
žiaka do prostredia formálneho vzdelávania.

15
Návrh je v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do r. 2020, prioritná oblasť Vzdelávanie, čiastkovým cieľom č. 4: Zlepšiť starostlivosť o pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšiť podiel pedagogických a odborných zamestnancov škôl ovládajúcich rómsky jazyk.
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Naše odporúčania sa snažia prispieť k tomu, aby každý v našej spoločnosti patril do jej centra a nik
nemusel postávať na okraji. Veríme, že termín marginalizované rómske komunity sa v slovenskom
jazyku čoskoro stane historickým pojmom, resp. celkom sa z neho vytratí. Žiaľ, dosiaľ je toto slovné
spojenie platné a, dvakrát žiaľ, je aj výstižné.
S jednou nohou v budúcnosti – ideálne s obomi – sa však môžu veľmi rýchlo udiať zázraky. Ich
lastovičky už švitoria. Majú tváre múdrych, láskavých a cieľavedomých ľudí.
Nech sa páči, rozhovory s niekoľkými z nich.
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lieČebná peDagogiČKa

„A

ko si majú deti z rómskych komunít utvrdiť čítanie a osvojiť si školské učivo,
keď nedostávajú domov učebnice?,“ pýta sa liečebná pedagogička Mgr. Mária
Heveriová, čím naráža na zaužívaný zvyk v školách. Je dušou Klubu Feuersteinovho
inštrumentálneho obohacovania ETP Slovensko, ktorý pracuje každé popoludnie
v Základnej škole vo Veľkej Ide. Jej deväť prvákov dychtí po vedomostiach a po takmer
celom dni v škole sa im nechce domov. „Našu prácu vnímajú ako hru,“ hovorí.
Aký zázrak spôsobuje, že sa deti pri vás cítia tak dobre?
Každé dieťa beriem ako jedinečné stvorenie a všetky mám rada. Viem, že každé má svoj osud, špecifické
vlastnosti, problémy, dary, pochádza z prostredia, ktoré Ho (veľké písmeno je namieste, hoci gramaticky
neodôvodnené) formuje. Aj ľudia, vrátane rodičov, s ktorými prichádza do styku, sú ovplyvnení svojím
okolím. Chcem tým povedať, že aj keď sa deti v niečom môžu podobať, majú podobnú diagnózu, každé
je iné. Každé vyrastá v určitom rodinnom systéme, ktorý je dôležité poznať a pracovať s ním. S deťmi
i rodičmi si budujem vzťah, založený na úcte, prijatí, pravde a akceptovaní limitov.
Hovoríte o individuálnom prístupe...
Snažím sa vytvoriť pre každé dieťa program na mieru. Taký, aby ho posúval vpred, nebol preň frustrujúci
a demotivujúci, rešpektoval jeho hranice. Dieťa by malo mať pri práci pocit úspechu a napredovať.
Aké metódy uplatňujete?
Používam stimulačné programy a Montessori pedagogiku, ktorá kopíruje detský vývin a jej
systém pomôcok umožňuje veľkú variabilitu, vedie k samostatnosti, buduje sebavedomie a pocit
sebakompetencie. Neskôr napojím metodiku Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, ktorá
je pre mňa nadstavbou na Montessori a ešte viac upevňuje samostatnosť, sebakompetenciu a rozvíja
myslenie.
V čom vidíte správnosť aplikácie Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania
v práci s rómskymi deťmi?
Feuersteinovo obohacovanie je výhodné pre všetkých. Učí veci chápať, spracovávať, vedie
k systematickému mysleniu, odstraňuje povrchnosť a impulzivitu. Nenaučí množstvo poznatkov, ale
cestu, ako poznatky získať.
V čom je špecifická práca s rómskymi deťmi vo Veľkej Ide?
Tieto deti ma fascinujú a sú pre mňa obrovskou školou. Všetko nové ich nadchýna, je pre ne „wau“.
Majú úžasnú vlastnosť: Chuť učiť sa. Keď ste vo vzťahu k nim identickí, bez pretvárky, nadradenosti,
beriete ich so všetkým, čo k nim patrí, vrátia vám to. Pochádzajú z inak podnetného prostredia, ktoré
ich nepripravuje na náš školský systém. Je potrebné čo najviac s nimi docvičovať jednotlivé oblasti,
dôležité pre úspešný nácvik písania a čítania. Za zvlášť dôležitú považujem prácu s rodičmi, aby svoje
deti podporovali v učení. Významná je aj včasná intervencia - nielen tesne pred nástupom do školy.
Čo vám dáva vaša práca?
Ukazuje mi ľudí a ich životné hodnoty v rôznych životných situáciách, čo ma následne nabáda
k prehodnocovaniu vlastných hodnôt. Učí ma vďačnosti a pokore, podnecuje k zamýšľaniu sa. Tvaruje
ma a vedie k myšlienke, že milosrdenstvo, úcta a rešpekt sú pre mňa, aj pre iných lepšou cestou, ako tá,
ktorú sa nám snaží podsunúť tento svet.
Prečo ste sa stali liečebnou pedagogičkou?
Bola to náhoda, avšak náhody neexistujú... Všetko má svoj cieľ a význam, preto hovorím, že profesiu
som dostala Božím vedením. Chcela som byť lekárkou, ale neprijali ma na medicínu. Vyštudovala som
na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Bolo to práve po zmene spoločenského systému,
keď študijný odbor po dlhých rokoch znovuotvorili. Liečebná pedagogika sa na Slovensku nerozvíjala
z politických dôvodov a stále nie je zavedená v našom systéme. Jediná ambulancia liečebnej pedagogiky
v Košiciach je tá moja.
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Liečebná pedagogika je skôr liečenie, alebo vzdelávanie?
Liečebná pedagogika sa zaoberá výchovou, vzdelávaním, diagnostikou a terapiou tých jedincov,
ktorých situácia je natoľko sťažená nepriaznivými okolnosťami - výchovnými, sociálnymi, zdravotnými
a inými, že nemôžu viesť veku primeraný spôsob života a uplatniť sa adekvátne k svojim schopnostiam.
Nezameriava sa na výkon, ide jej o to, aby čo najprimeranejším, nie stresujúcim, spôsobom upravila
vývinové problémy, pomohla dieťaťu dobehnúť vývinové zaostávanie a vrátila ho do normálneho života.
S akými prekážkami sa stretávate v práci?
Budujem si postoj, aby ma prekážky nezložili, ale stali sa mi výzvou, naučili ma hľadať riešenia.
Vaše ciele, sny...
Cieľ? Naučiť sa akceptovať a milovať ľudí takých, akí sú, rešpektovať ich hranice a rozhodnutia,
podporovať a nesúdiť, byť trpezlivá so sebou a s druhými, neprepadnúť pocitu mesiášstva.
Bola by som rada, keby sa o rómskych deťoch šírila myšlienka, že sú schopné, chcú sa učiť a je správne
pomáhať im a podporovať ich. Treba im dať šancu a pozerať sa na ne nezastretým pohľadom, búrať
predsudky a nepravdy.
Môj sen? Aby v deťoch, s ktorými pracujem v ambulancii aj vo Veľkej Ide, zostala zo mňa skúsenosť,
ktorá ich posunie dopredu, rovnako, ako mňa posunulo stretnutie s ľuďmi, ktorých som v živote stretla.
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„R

ómske osady sú také zlé, lebo sú segregované. Ich izolácia generuje generačnú
chudobu,“ tvrdí Ing. arch. Katarína Smatanová. Na univerzite v Anglicku sa
dostala k profesorke, ktorá sa špecializuje na rozvojové krajiny, praxovala v Južnej
Afrike i Indii a problematika ju zaujala. Keď sa pred tromi rokmi, po škole, vrátila
na Slovensko, nechcela, aby jej získané vedomosti „odišli“. Skontaktovala sa s ETP
Slovensko a začala sa plodná spolupráca. Prečo?
Viedli Vás z domu k pomáhaniu iným?
Som z lekárskej rodiny, pomáhať druhým je u nás základné prikázanie.
Čo vás viedlo k profesii architektky?
Od mladosti som vedela, že chcem mať v živote slobodu, možnosť cestovať a zozbierať čo najviac
zážitkov, aby mi náhodou niečo neuniklo. Architektúra mi dáva slobodu.
Menili sa behom štúdia Vaše plány?
Dôležité bolo, že som hneď po prvom ročníku začala aj praxovať v projekčnej kancelárii, takže som
sa dostala k realite architektúry pomerne skoro. Tam som si uvedomila, že mi niečo v našej domácej,
európskej tvorbe chýba - kontakt s ľuďmi, sociálny rozmer architektúry. Preto som po ukončení
bakalárskeho štúdia pokračovala ďalej na univerzite vo Veľkej Británii, kde je architektúra chápaná aj
ako sociologická veda.
Mienite sa naďalej venovať sociálnemu bývaniu?
Od myšlienky sociálneho bývania nechcem upustiť. V súčasnosti som členkou pracovných skupín na
ministerstve výstavby, kde sa zaoberáme sociálnym bývaním v celoslovenskom meradle, v širšom
ponímaní, t.j. aj pre iné ohrozené skupiny.
Chcela by som sa aj v tomto smere posunúť trochu ďalej. Zostalo stále veľa iných ohrozených skupín,
pre ktoré je náš typ bývania nevyhovujúci, prípadne sa nehodí z hľadiska urbanistického, napríklad
do mestských štvrtí. Otáznikom zostáva aj všetok ten priestor „medzi domami“, ktorý vlastne nepatrí
nikomu a veľakrát tak aj vyzerá. Rada by som dostala príležitosť a pustila sa do týchto tém.
Náš konkrétny projekt, ako sme ho s ETP nastavili, funguje výborne, veď nakoniec ho ocenila aj
Európska únia. Bývanie chápem ako proces, ktorý zahŕňa aj zvládnutie finančnej gramotnosti, či
učenie sa spolupráci. Angličtina má na to také krásne slovo - empowerment. Či už bude na záver dom
modrý, zelený, alebo bude mať menej šikmú strechu, nie je v našom projekte podstatné, takže tu už by
som chcela nechať priestor našim budúcim klientom.
Ako sa cítite v rómskych komunitách?
Sú to pre mňa také dobíjačky bateriek, a zvlášť tá „naša“, v Rankovciach. Vždy ma rozosmeje a
učaruje mi ten neskutočný optimizmus, ľudská pokora a chuť žiť. Pre moju prácu je aj nesmierne
inšpiratívne pozorovať, z akého mála vedia tamojší ľudia prežiť a ešte si napríklad fantasticky zariadiť
interiéry. Chodím tam rada.
Ako ste si v Rankovciach budovali vzťahy s ľuďmi?
Bol to z oboch strán dlhodobý proces. Predsa len, nie som Rómka, nežijem v regióne a nehovorím
rómsky, takže sprvoti tam bola oprávnená nedôvera. Časom a prostredníctvom všetkých aktivít,
nespočetnými návštevami a aj vďaka nepredvídateľným udalostiam sa nám podarilo dokázať, že to
s Rankovcami myslíme vážne a chceme ľuďom úprimne pomôcť.
Na druhej strane ma klienti neraz hnevajú. „Zľahčovaním“ si stavebných postupov, či neočakávanými
zmenami v stavebnom projekte. Častokrát na stavbe musíme riešiť situácie, ktoré sa na štandardných
stavbách nevyskytujú a jazyková bariéra nám to sťažuje. Zväčša to vždy nejako dopadne, až sa nakoniec
musíme nad tým všetci zasmiať. Smiech je univerzálny jazyk a základ pre dobré priateľstvá, ktoré
v Rankovciach určite mám.
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Ste spokojná s domami, ktoré ste navrhli?
Človek asi nikdy nemôže byť spokojný, inak by sa ľudstvo ďaleko nedostalo... Projekt sme veľakrát
inovovali, vyvíja sa práve podľa požiadaviek klientov, takže mám radosť, že je takýto „živý“. Som rada,
že aj napriek tomu, že nie všetky domy sú úplne dokončené, ľuďom sa v nich dobre býva.
Nad čím pracujete v súčasnosti?
Opäť som na výskumnom pobyte na univerzite v Anglicku. Chcela by som sa pustiť do projektov pre
rómske komunity, ktorými by sme zveľaďovali verejný priestor - t.j. všetok priestor „medzi domami“.
Práve ten vidím veľakrát ako problematický - chýbajúce cesty, chodníky, lavičky, verejné osvetlenie,
smetné koše, na čo sa potom nabaľujú ďalšie problémy - environmentálne, ekologické, ale aj mentálne
- zdevastovaný verejný priestor je nositeľ negatívneho obrazu o rómskych osadách. V súčasnosti sa
tejto problematike u nás naozaj nikto odborne a profesionálne nevenuje. Preto práve ukončujem PhD
prácu s týmto zameraním a hľadám príležitosti, ako sa pustiť do konkrétnych projektov.
Čo je vaším snom?
Z pracovného hľadiska už intenzívne pracujem na svojom sne - mať fungujúci architektonický
ateliér, ktorý bude inšpirovať svojím prístupom, kultúrou a hodnotami, a najmä prostredníctvom
tvorby. Venovať sa navrhovaniu priestorov, v ktorých sa ľudia cítia dobre a objektov, ktoré svojou
prítomnosťou pozitívne ovplyvňujú aj svoje okolie. A ako sme začali aj v Rankovciach, neobmedzovať
tvorbu a profesijné služby len pre tých, ktorí si to môžu dovoliť, ale tvoriť kvalitné priestory naozaj pre
každého.
Môj najväčší sen v súkromí, ako asi každého človeka, je mať veľa detí a milujúceho partnera, založiť si
šťastnú, zdravú a fungujúcu rodinu.
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„E

quity - znamená férový prístup,“ hlása občianske združenie Equity, ktoré vedie
RNDr. Lýdia Šuchová. Jeho práca sa zameriava na pomoc chudobným Rómom
v osadách, aby sa vymanili zo svojich žalostných pomerov, žili lepšie, šťastnejšie, mali
možnosť uplatniť svoje schopnosti a uskutočňovať svoje sny.
Prečo názov Equity?
Equity, alebo férový prístup v praxi znamená, že na to, aby jedinec dosiahol výsledky, adekvátne svojim
schopnostiam, má poskytnuté prostriedky, ktoré berú do úvahy jeho konkrétnu východiskovú situáciu
- sociálnu, fyzickú, psychickú, spoločenskú, intelektuálnu.
Prečo sa zaujímate práve o túto skupinu ľudí?
Pred piatimi rokmi som pracovala na Úrade vlády a dostala som úlohu pripraviť návštevu zástupcov
Európskej komisie v rómskych osadách. Som Bratislavčanka a dovtedy som poznala iba Rómov,
napríklad mojich spolužiakov, ktorí boli na rovnakej úrovni, ako ja. Skutočne chudobných Rómov som
nikdy nestretla. Keď som prvýkrát vstúpila so osady, pocítila som strach i zhnusenie. Toto nepoznané
teritórium na mňa v prvom momente zapôsobilo hrôzostrašne. Ale na druhej strane som zistila, že tam
žijú veľmi prívetiví ľudia. A nadviazala som prvé osobné kontakty, ktoré mi ostali dodnes.
Prvé kontakty ste si vytvorili v Moldave nad Bodvou...
Zblížila som sa s obdivuhodnou Rómkou, Irmou Horváthovou, vedúcou komunitného centra ETP, ktorá
založila Divadlo z chatrče. V divadle som spoznala mladých, šikovných ľudí, ktorí nemali prostriedky,
aby rozvíjali svoj talent. V rodine sme sa rozhodli, že im budeme pomáhať. Posielali sme im peniaze na
šaty a obuv, platili základnú umeleckú školu. Medzi priateľmi v Bratislave som organizovala zbierky,
ktoré som odovzdávala Irme, aby nimi pomáhala ľuďom v osade. S Irmou a jej rodinou, ako aj členmi
divadla, sme sa spriatelili. Keď Nikola - Irmina dcéra prišla do Bratislavy na vysokú školu, bývala
v našom byte. V Moldave máme už kamarátov na celý život, ktorí našu rodinu obohacujú a ostáva mi
dúfať, že tak podobne to vnímajú aj oni. Teraz už mám priateľstvá aj v iných lokalitách, v Muránskej
Dlhej Lúke, Plaveckom Štvrtku...
Aké aktivity robíte pre ľudí v osadách?
Z môjho pohľadu prestala byť najdôležitejšia materiálna pomoc, uvedomila som si, že ešte dôležitejší
je normálny, ľudský kontakt, prostredníctvom ktorého sa ľudia spoznávajú a začínajú si rozumieť.
Napríklad organizujeme už tretí ročník tábora Black and White, kde sa v príjemnom prostredí
stretávajú rómske i nerómske deti. Mimoriadne prínosné je celoeurópske podujatie Noc výskumníkov,
ktorá sa uskutočňuje posledný septembrový piatok. Organizujeme ju pod názvom Veda v osade. Do
osád prichádzame s profesormi z Univerzity Komenského, aby celý deň približovali deťom zábavnou
formou rôzne vedecké disciplíny – fyziku, chémiu, biológiu, geológiu, paleontológiu, etnografiu...
Páčia sa deťom z biednych osád takéto stretnutia s vedou?
Sú nadšené a so záujmom všetko sledujú. Nik ma nepresvedčí, že rómske deti sa nechcú učiť, alebo že
sú neposlušné. Nosíme do osád cenné predmety – mikroskopy, vykopávky, drahé pomôcky a deti sa
o ne úplne normálne zaujímajú, chytajú ich, obzerajú. Nikdy sa nám nič nepoškodilo, ani nestratilo.
S akou ochotou prichádzajú do osád vysokoškolskí pedagógovia?
Pri prvej ceste bolo zaujímavé sledovať ich komunikáciu pred a po návšteve, videla som, ako sa
postupne otvárali novému svetu. Teraz sa už tešia na ďalšie ročníky. Je veľmi užitočné, že berú so
sebou aj študentov. Našou prvoradou úlohou je spájať svety, len tak sa dá dosiahnuť trvalý efekt a cesta
ide aj cez mladých ľudí.
Činnosť Equity je bohatá a iste vám zaberá mnoho času...

Kvôli práci v občianskom združení som odišla z postu riaditeľky Agentúry na podporu výskumu
a vývoja, pretože oboje sa nedalo robiť poriadne.

118

...a vybrali ste si cestu pomáhať iným...
Som opatrná pri používaní slova pomoc. Všetko, čo robím, mi prináša radosť a obohacuje ma, čiže
sama získavam.
Tridsiatnik z Moldavy, ktorý žije zo sociálnych dávok a študuje na strednej škole, sa
vyjadril: Keď potrebujem novú vetrovku, alebo topánky, poprosím tetu Lydku...
Robíme všeličo, podľa potreby. Poskytujeme aj štipendiá Equity, ktoré sú určené predovšetkým tým
mladým ľudom, ktorí napriek svojej ťažkej situácii majú vôľu a odhodlanie v živote niečo dosiahnuť,
vyštudovať alebo vyučiť sa a neskôr si poctivou prácou zarábať na živobytie. Štipendiá udeľujeme
výlučne na individuálnom princípe, na základe osobného spoznania dieťaťa či mladého človeka a
prostredia, v ktorom žije.
Aké sú vaše plány ?
Za mnohé spomeniem jeden: Školu druhej šance. Z prostredia extrémnej chudoby pochádza mnoho
mladých ľudí, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku bez toho, aby dosiahli deviaty ročník základnej
školy. Časom si uvedomili, že nechcú prežívať na sociálnych dávkach, ale chcú sa niečomu vyučiť a na
živobytie si zarábať. Majú však takmer neprekonateľný problém - najskôr si musia dokončiť základné
vzdelanie. Ale kde, ako? Práve pre nich bude škola druhej šance, ktorá vytvorí vhodné podmienky na
dobehnutie zameškaného.
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DramatiC aDventure theatre

„D

ramatické umenie je úžasné médium na uvedomenie si, že príbeh
každého človeka má hodnotu,“ hovorí Jesse Baxter z divadla Dramatic
Adventure Theatre (DAT) z New Yorku. Členovia a dobrovoľníci DAT už štvrtý rok
navštívili komunitné centrá ETP Slovensko, aby pracovali s deťmi na divadelných
workshopoch. Súčasne práve zavŕšili svoj piaty projekt na Slovensku, v rámci ktorého
v Divadle Andreja Bagara v Nitre predviedli novú hru Jasona Williamsona The Rebel
Bird. Hra sa zrodila z ich spolupráce s ETP Slovensko. Vystupujú v nej traja rómski
herci a hudobníci, s ktorými sa divadelníci zoznámili a pracovali počas svojich návštev
komunitných centier ETP v rokoch 2013 a 2014. Členovia DAT spoluprácu s ETP považujú
za veľmi kvalitnú a tešia sa, že môžu byť súčasťou rodiny ETP. Najvýstižnejší preklad
názvu telesa do slovenčiny znie Divadlo ako dramatické dobrodružstvo.
Ako sa začala púť divadelného dobrodružstva DAT?
Jesse Baxter: Ako newyorský herec som cítil, že nemám svoje umelecké smerovanie pod kontrolou.
Tak, ako väčšinu hercov, aj mňa obmedzovali ponúkané pracovné príležitosti. V roku 2006 som sa
spojil s kamarátom v Zimbabwe, ktorý vedie organizáciu Zabudnuté hlasy. Dostal som nápad pracovať
s mladými ľuďmi, ktorým táto organizácia pomáha načúvať ich “zabudnutým hlasom“ a zvečniť ich
prostredníctvom hier, ktoré títo ľudia vytvoria. Moja manželka Mary K, ktorá má lepšie organizačné
skúsenosti, usúdila, že myšlienku by sme nemali realizovať len jednorazovo – vnímala to ako niečo,
z čoho by sa mohla vyvinúť organizácia. O program čoskoro prejavilo záujem množstvo umelcov. Ani
sme sa nenazdali a zrodilo sa naše divadlo.
Prvá cesta DAT viedla do Zimbabwe?
Jesse Baxter: Ale nebolo to také jednoduché. V januári 2007 mali byť hotové prvé hry, ktoré sme
chceli uviesť v lete. Keď sme ani v marci nedostali zo Zimbabwe žiadne scenáre, aby sme mohli začať
nacvičovať hry, spojil som sa s kamarátom zo Zabudnutých hlasov, ktorý mi vysvetlil, že krajina má
strašné problémy, je tam obrovská inflácia, hlad, štrajky. Deti mali iné problémy ako písať hry; v prvom
rade bojovali o prežitie. Ich životná situácia nás hlboko zasiahla. Zapochybovali sme, či je umenie tou
správnou cestou, ako by sme pomohli ľuďom, ktorí takto trpia. Ale vo vnútri som bol presvedčený, že
divadlo by mohlo byť silným nástrojom tejto pomoci. Uvedomil som si, aký vplyv malo na môj vlastný
život. Pochopili sme, že naša myšlienka je dobrá, chce to len zmeniť náš prístup: S ľuďmi v komunitách
musíme intenzívne spolupracovať a posilniť ich individuálne aj kolektívne hlasy. Viesť ich k tomu,
aby prostredníctvom umeleckých nástrojov, ktoré podporia ich predstavivosť a schopnosti, dokázali
kreatívne riešiť problémy a zdieľať svoje príbehy. Bolo nám jasné, že ich hlavné problémy nevyriešime,
ale môžeme jednotlivcom pomôcť objaviť svoj hlas, vypovedať svoj príbeh, prekonať svoj strach, naučiť
sa klásť otázky a hľadať riešenia. Tieto zručnosti im môžu pomôcť, aby sa stali dobrými študentmi,
z ktorých sa neskôr stanú dobrí občania, schopní vystúpiť za svoju komunitu a stať sa jej silným hlasom.
Okrem Zimbabwe, pôsobíte v Tanzánii a Ekvádore. Prečo ste sa zamerali aj na Slovensko?
Jesse Baxter: Jedným z cieľov DAT je mať na každom kontinente program, ktorý „dá hlas“ komunitám
v núdzi. Po vybudovaní úspešného a trvácneho programu v Južnej Amerike sa nám naskytla príležitosť
vytvoriť podobný program v Európe. Navrhol som možnosť zrealizovať ho na Slovensku. Môj prvý
kontakt s krajinou, skôr ako vôbec existovalo divadlo DAT, bol romantický: Mal som tu priateľku,
za ktorou som často cestoval. Náš vzťah síce nevydržal, ale moja láska k Slovensku áno. Krajina a jej
kultúra sa mi zdali nádherné, ale vyzeralo to tak, že v „rómskej otázke“ je veľká nespravodlivosť, v čom
nás utvrdila naša prvá cesta na Slovensko. Pri tejto ceste sme spoznali organizáciu ETP, od ktorej sme
sa o problematike veľmi veľa naučili. V tom momente sme vedeli, že sa chceme stať partnerom ETP
a podporiť snahu o zlepšenie životných podmienok marginalizovaných komunít na Slovensku.
Jason Williamson: S rómskymi deťmi pracujeme preto, aby sme posilnili ich individuálne hlasy
a podporili ich sebavedomie a sebaúctu. Tieto ciele dosahujeme tým, že im pomáhame tvoriť hry,
ktoré odrážajú ich životné skúsenosti a ukazujeme im, že ich príbehy skrývajú v sebe veľkú hodnotu.
Kdekoľvek cestujeme, vnímame určité kultúrne rozdiely, ale zároveň stále zisťujeme, že deti na celom
svete sú takmer rovnaké. Všetky chcú dostať príležitosť, aby sa mohli učiť a ich sebavedomie rastie, keď
im druhí dajú šancu a vypočujú ich.
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Tohto roku prišlo na Slovensko štyridsaťjeden divadelníkov z DAT. Kto sú títo ľudia?
Jesse Baxter: Jadro DAT tvoria piati stáli zamestnanci a dvaja spolupracovníci v partnerských
krajinách. Zároveň pracujeme s tímom stážistov a dobrovoľníkov. Sú medzi nimi profesionálni herci,
predovšetkým z New Yorku či Los Angeles, ale aj študenti z rôznych oblastí (nielen) Spojených štátov.
Dosiaľ sa nám do nášho dramatického dobrodružstva podarilo zapojiť vyše dvesto päťdesiat umelcov
– dobrovoľníkov, s ktorými sme navštívili viac ako tisíc detí v rôznych komunitách sveta s minimálnou
alebo žiadnou umeleckou výchovou.
Christen Madrazo: V Amerike sa umenie bežne používa ako nástroj pre sociálnu zmenu, ale
nie všade vo svete je to tak. Snažíme sa našich dobrovoľníkov zapájať do práce s ľuďmi – deťmi aj
dospelými, ktorí by sa inak nemali šancu dostať k divadlu. Medzi našimi dobrovoľníkmi sú herci,
ktorí chcú prostredníctvom svojho umenia pomáhať vylúčeným komunitám. Možno majú ambície raz
získať Oscara alebo Tony Award, ale zároveň chcú rásť ako učitelia aj ako členovia medzinárodného
spoločenstva. Naši umelci pri práci s každou komunitou čerpajú z jej skúseností, ktoré sa stávajú
námetom pre nové hry. Tie neskôr predstavujeme obecenstvu v New Yorku a šírime tak povedomie
o živote a problémoch týchto komunít.
Ako prebieha dramatické vyučovanie v komunitách?
Christen Madrazo: Uvedomujeme si, že pracujeme v prostredí, ktoré je ľuďom dané a sú určité
veci, ktoré nemôžeme priamo zmeniť. To, čo môžeme ovplyvniť, je prístup, spôsob, akým reagujeme
na to, čo je v našich životoch “dané”. Pracujeme s príbehmi ľudí, otvárame diskusiu o postavách a ich
životných rozhodnutiach podľa okolností príbehu. Neučíme našich študentov žiadne vzorce správania,
len im ukazujeme, ako sa príbeh môže vyvíjať a ako ho ovplyvňujú rozhodnutia postáv, ich prostredie
a zápletka. Ukazujeme im, že za každým príbehom stojí autor. Náš prístup podporuje kritické myslenie
a učenie sa a zároveň je zábavný! Študentom sa to páči a zdá sa, že sú nadšení z toho, že na ich príbehoch
záleží niekomu mimo ich komunity, že iných zaujíma, čo dokážu ponúknuť, že ľudia priznajú hodnotu
ich životom a príbehom.
Aký je repertoár divadla DAT na domovskej scéne?
Jesse Baxter: Hráme vlastné, originálne hry, inšpirované našimi cestami a využívame asi všetky žánre
a formy, ktorými sa dajú vypovedať príbehy ľudí z komunít, s ktorými pracujeme. Naše obecenstvo
spájame so vzdialenými krajinami, kultúrami, komunitami. Skúmame cudzie aj známe, smiešne aj
smutné, dobré aj zlé, krásne aj škaredé. Neposkytujeme odpovede, jednoducho len sprostredkujeme
dobré príbehy a kladieme zaujímavé otázky.
Christen Madrazo: Súčasťou DAT je program Global Play Initiative, v rámci ktorého tvoríme
dlhšie, rozvinutejšie hry, určené širšiemu publiku. Ďalším programom je ACTion, v rámci ktorého sa
zameriavame na dramatickú výchovu, cestujeme vo väčších skupinách do komunít a zbierame materiál
pre naše predstavenia. Významnou zložkou našej práce je program Teaching Artist Residencies, v rámci
ktorého vysielame menší počet umelcov do jednej komunity na dlhší čas. Minulý rok, v spolupráci
s ETP, traja členovia DAT počas troch týždňov viedli v Moldave nad Bodvou detailné workshopy pre
dve rôzne vekové skupiny. V rámci tohto projektu naši študenti vytvorili sériu krátkych hier na tému
diskriminácie, ktorej čelia.
S akou odozvou sa stretávate?
Jesse Baxter: Vo všeobecnosti sa stretávame s celkom pozitívnou odozvou. Po predstavení Dievča
bez krídel, ktoré bolo spracované podľa populárneho mýtu z prostredia ekvádorských Ánd, vyšla v New
York Times priaznivá recenzia. Touto hrou sa nám podarilo spojiť naše domáce obecenstvo s veľmi
vzdialenou realitou. Veríme, že úspech bude mať aj hra The Rebel Bird, ktorá je inšpirovaná našou
prácou s Rómami na Slovensku a zaoberá sa problematikou obchodovania s ľuďmi.
Christen Madrazo: Po celom svete pracujeme s priateľskými a otvorenými komunitami. Tak, ako
ich učíme my, aj oni učia nás. Ľudia, s ktorými pracujeme, sú hrdí, keď vidia, že aj my sa od nich
chceme niečo naučiť.
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Aké sú vaše ambície, sny?
Jesse Baxter: Aby sme sa kvalitou vyrovnali najlepším divadlám na svete a spracúvali dôležité témy,
ktoré spájajú ľudí s miestami, osobami a problémami, nad ktorými by sa inak nezamysleli.
Christen Madrazo: Aby naše projekty boli udržateľné. Na každom kontinente chceme mať svoj
program a stálych partnerov, aby sme sa do lokalít, v ktorých pracujeme, mohli vracať pravidelne,
raz či viackrát za rok. Nechceme prísť len raz a nikdy viac sa nevrátiť. V budúcom roku sa chystáme
rozbehnúť náš prvý domáci program, v rámci ktorého budeme pracovať s obyvateľmi indiánskej
rezervácie Navaho a vzájomne sa učiť jedni od druhých.
Jason Williamson: Rád by som videl hercov, s ktorými pracujeme od detstva, ako sa neustále
zlepšujú a smerujú k tomu, aby mohli hrať v našich profesionálnych hrách. Chceli by sme napríklad
zapojiť rómskych hercov zo Slovenska do predstavení v New Yorku, Číne, Afrike a vytvoriť skutočne
medzinárodnú organizáciu, ktorá produkuje hry tej najvyššej kvality, zároveň podporuje talenty ľudí a
umožní im cestovať a hrať po celom svete.
Jesse Baxter je umeleckým riaditeľom DAT, ktoré založili v roku 2006 s manželkou Mary K Baxter.
Mary K Baxter je výkonnou riaditeľkou DAT.
Kathleen Amshoff je druhou umeleckou riaditeľkou DAT.
Christen Madrazo je riaditeľkou DAT pre vzdelávanie a dramaturgičkou.
Jason Williamson je scenáristom a autorom DAT.
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DoČítania v anDal o Dživipen 3.
veríme, že v ňom buDeme mať DôvoD priniesť optimistiCKejšie príbehy.
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prípravu publiKáCie a jej vyDanie v slovensKom, angliCKom a rómsKom jazyKu poDporil
program švajČiarsKo-slovensKej spolupráCe aKo súČasť projeKtu Komunita na Ceste K prosperite.
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