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MENTORSKÝ PROGRAM – OSVEDČENÝ NÁSTROJ
SOCIÁLNEJ A PRACOVNEJ INTEGRÁCIE
Jedna z najvážnejších výziev, ktorým čelí región
východného Slovenska, je ohrozenie rizikových
skupín obyvateľov generačnou chudobou a sociálnym
vylúčením. Najpočetnejšiu rizikovú skupinu tvoria obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK),
v ktorých sa kumuluje chudoba, nízka úroveň vzdelania, zlý zdravotný stav (oproti priemeru kratšia dĺžka
života až o 17 rokov) a dlhodobá nezamestnanosť.1
Aspoň dve tretiny Rómov rezignovali na hľadanie pracovného miesta.2
Podľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku
2020 je situácia v oblasti vzdelania nasledovná:
„Medzi Rómami s ukončeným vzdelaním dominujú osoby s ukončenou základnou školou (48%).
S neukončeným základným vzdelaním je 17%
príslušníkov rómskej populácie. Takmer 65% žiakov
základných škôl nepokračovalo v štúdiu na strednej
škole a svoje vzdelanie ukončilo na základnom stupni,
pričom väčšina z nich úspešne. V ďalšom štúdiu po
základnej škole pokračovalo 24% osôb. Najpočetnejšiu
kategóriu (16%) tvoria príslušníci rómskej populácie
s ukončeným stredným vzdelaním, ktoré zahŕňa
stredné odborné učilište (14%) a strednú školu s maturitou (2%). Neukončené stredné vzdelanie uviedlo
8% respondentov, pričom takmer všetci z nich (8%)
nedokončili odborné učilište. Špeciálnu základnú školu
ukončili 4% príslušníkov rómskej populácie.“3
Rodičia s nízkym vzdelaním nemotivujú deti k ukončeniu úplnej školskej dochádzky (podmienka štúdia na
strednej škole), ktoré by im umožnilo úspešne sa začleniť na trh práce, mladí ľudia ostávajú odkázaní na so-

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Operačný program
zdravotníctvo, Bratislava 2007, s. 35.
2
Marcinčin, A., Marcinčinová, Ľ.: Straty z vylúčenia Rómov. Bratislava:
1
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OSF, 2009, s. 17.
3
Porov.: Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020, s. 16.

ciálnu pomoc a často sú až celoživotne sociálne vylúčení.
Viac ako pätnásťročné skúsenosti ETP z inovatívnych
projektov, realizovaných v širokospektrálnom lokálnom a regionálnom partnerstve (obec, neziskové
organizácie, škola, úrady práce, vyšší územný celok)
preukázali, že prístup od kolísky po kariéru, čiže poskytovanie kvalitných komplexných sociánych služieb
s dôrazom na vzdelávanie, pomoc a poporu motivovaným deťom, mládeži a dospelým, prináša
pozitívne výsledky:
1. Deti, ktoré navštevovali predškolskú prípravu neboli a ani nemuseli byt zaradené do
špeciálnych tried alebo špeciálnych základných škôl.

2. Žiaci, ktorí chodili na doučovanie a zúčastňovali
sa na neformálnych vzdelávacích aktivitách, vrátane
Mentorského programu v komunitných centrách,
lepšie prospievajú a viacerí pokračujú na štúdiu
na stredných a dokonca aj na vysokých školách.
3. Dospelí, ktorým bola poskytnutá inovatívna
sociálna služba mediácia pracovnej integrácie,
a ktorí boli zaradení do neformálnych vzdelávacích
aktivít (mentorský, sporiaci, mikropôžičkový alebo program svojpomocnej a samofinancovanej
výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva) si zlepšili pracovné návyky a zručnosti
a majú niekoľkonásobne vyššie šance získať
a udržať si zamestnanie.
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SÚČASNÉ NASTAVENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI
VZDELÁVANIA DETÍ A MLÁDEŽE Z MRK V NADVÄZNOSTI
NA MENTORSKÝ PROGRAM
Pre inklúziu vylúčených rómskych komunít je oblasť
vzdelávania jedna z najdôležitejších prioritných politík.
Deklarované ciele, konkrétne kroky a smerovanie verejných politík sú definované prostredníctvom globálnych, čiastkových a špecifických cieľov v strategických
dokumentoch vlády – v Stratégii SR pre integráciu
Rómov do roku 2020, v Revidovanom národnom
akčnom pláne Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015, v Partnerskej dohode a Operačnom programe Ľudské zdroje
2014 – 2020.
Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 vo
vzdelávaní vytyčuje globálny cieľ:
Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, vrátane
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ale aj
základného, stredoškolského a vysokoškolského
vzdelávania s osobitným dôrazom na odstránenie
segregácie v školách, predchádzať predčasnému
ukončeniu školskej dochádzky a zabezpečiť úspešný
prechod zo školy do zamestnania. Realizovať také politiky, ktoré budú odstraňovať rozdiely vo vzdelanostnej
úrovni Rómov a ostatnej populácie.
Spomedzi čiastkových cieľov uvádzame:
Bod 2. Zlepšiť motiváciu, školské výsledky a dochádzku
rómskych detí v základnom vzdelávaní a zabezpečiť,
aby ISCED 2 získalo 100% všetkých školopovinných
detí (v regiónoch so zvýšeným nárastom rómskeho
obyvateľstva rozšíriť kapacitnú sieť základných škôl),
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Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020, str. 29 – 30.

čo si vyžiada zabezpečenie dostupnosti kvalitných
a variabilných vzdelávacích programov, zameraných na
podporu individualizovaných potrieb žiaka, zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávacieho systému, zvýšenie efektívnosti systému sociálnej podpory vzdelávania, prehodnotenie spôsobu financovania nákladov na žiakov
zo SZP, vytvorenie stáleho finančného mechanizmu
pre podporu celodenného výchovno-vzdelávacieho
systému na základných školách s podielom žiakov
zo SZP/MRK nad 20% a zabezpečenie podmienok
pre podporu aktivít zameraných na prácu s rodinou,
aplikovanie komplexnej integrácie rodovo citlivej
a multikultúrnej výchovy v základných školách.
Postupne vytvárať podmienky, ktoré zabránia
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky mladistvým matkám.
Bod 3. Zvýšiť podiel rómskych študentov, ktorí dosiahnu ISCED 3B a ISCED 3C a ISCED 3A na úroveň
všeobecnej populácie SR, čo znamená venovať cielenú pozornosť deťom zo SZP/MRK pri prechode zo
základnej na strednú školu a podporovať zlepšenie
študijných výsledkov na stredných školách, nastavenie adekvátnej finančnej podpory. Odstránenie bariér
v prechode na stredné školy zvýšením priestupnosti školského systému. Prepojenie sekundárneho
vzdelávania s potrebami trhu práce (prognózovanie
trhu práce, napojenie na zamestnávateľov) a podpora cieleného kariérneho poradenstva pre deti
s rizikom transmisie generačnej chudoby (napr. dlhodobo nezamestnaných).4

Revidovaný národný akčný plán Dekády
začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na
roky 2011 – 2015 si v priorite Vzdelávanie stanovuje
okrem iných aj:
Cieľ č. 2. Zlepšiť motiváciu, školské výsledky a dochádzku detí v základnom vzdelávaní a zvýšiť počet detí
pokračujúcich v ďalšom štúdiu po základnom vzdelávaní.5
Opatrenie č. 2.2. Zabezpečiť dostupnosť kvalitných
a variabilných vzdelávacích programov na pokrytie individualizovaných potrieb žiakov s dôrazom na rozvoj
kognitívnych funkcií a nadobudnutie kľúčových kompetencií.6
Opatrenie č. 2.5. Podporiť systém výchovno-vzdelávacích aktivít a sociálno-kultúrnych aktivít pre deti
z MRK, mládež a dospelých (v spolupráci s MVO, komunitnými centrami).7
Téme vzdelávania sa v Partnerskej Dohode venuje
časť 1.1.4.2.1 Chudoba a sociálne vylúčenie MRK:
S cieľom znižovania nerovností a rozdielov medzi
sociálne vylúčenými a marginalizovanými skupinami rómskej populácie a majoritou je nevyhnutné
uplatňovať integrovaný a komplexný prístup v lokalitách s prítomnosťou separovaných a segregovaných
MRK, ktorý umožní zlepšiť prístup ku kvalitnému
inkluzívnemu a desegregovanému vzdelávaniu, znížiť
podiel v miere nezamestnanosti, podporiť prístup
k sociálnej infraštruktúre, zdravotnej starostlivosti
a k zvýšeniu hygienických štandardov bývania.8
Operačný program Ľudské zdroje je zameraný na pomoc osobám, ktoré žijú v riziku chudoby, sú ohrozené
sociálnym vylúčením alebo sú sociálne vylúčené. Pomoc sa bude poskytovať buď formou priamej podpory
týchto osôb, a tiež aj zvyšovaním dostupnosti a kvality služieb, celkovej sociálnej infraštruktúry a ďalšími
nástrojmi pomoci prostredníctvom preventívnych
Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015, str. 4.
6
Tamtiež, str. 5.
7
Tamtiež, str. 6.
5

opatrení, vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu,
zdravotnej starostlivosti a pod.
Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít reflektuje ciele Stratégie Európa 2020
v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Investičná priorita 5.1. Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú
Rómovia má tri špecifické ciele:
5.1.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých
stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne
vzdelávanie,
5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť
a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov,
5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a
verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu
štandardov hygieny bývania.
Základným predpokladom riešenia problémov je
uplatňovanie komplexného princípu t.j. dlhodobé intervencie vo forme tzv. Take away balíka vo všetkých oblastiach súbežne na vybranom území, stanovenom na
základe odsúhlasenej metodológie zjednodušeného
indexu segregácie, resp. podrozvinutosti.9 Téme sa
venuje aj Prioritná os 1. Vzdelávanie10, investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia
školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému
vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych
a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy a jej
špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov.
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, str. 37
Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020, str. 101.
10
Tamtiež, str. 35.
8
9
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ZÁKLADNÉ POJMY MENTORSKÉHO PROGRAMU
Mentoring je proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovania ľudského a sociálneho kapitálu a slúži ako psychosociálna
podpora chránenca v oblasti vzdelania, práce, kariéry a profesionálneho rastu. Mentoring zahŕňa
neformálnu komunikáciu väčšinou tvárou v tvár
počas stanoveného obdobia medzi osobou,
ktorá má väčšie poznanie, múdrosť, skúsenosti
a zručnosti (mentor) a druhou osobou (chránenec).11
Byť mentorom je jedna z takých skúseností, ktorá
prináša odmenu a stojí za vynaloženú námahu.
Môže však byť aj veľkou výzvou.
Mentoring je známy už od čias kráľa Odysea, ktorý keď
odchádzal do boja, zveril svojho syna do opatery svojho priateľa mentora.
Mentor pomáha inému človeku naučiť sa, ako funguje svet alebo niektoré jeho oblasti. V akademickom
a ekonomickom prostredí je táto forma „koučingu,“ či
vodcovstva stále rozšírenejšia. Profesionálni pracovníci
vyhľadávajú mentorov, aby urýchlili svoj vzostup po kariérnom rebríčku.12
Niektoré školy ponúkajú mentorský program novým
študentom, alebo študentom s ťažkosťami v učení sa
alebo v zaradení do kolektívu. Mnohí úspešní ľudia sa radi
podelia o svoje vedomosti a životné skúsenosti. Chránenci sa môžu poučiť zo skúseností a poznatkov svojich mentorov. S ich pomocou si môžu zvýšiť vzdelanie
a vybudovať širšiu sociálnu sieť.

11
12
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Bozeman, Feeney, 2007
Payne, R., DeVol, P., Smith, T.: Mosty z chudoby, Equilibria, 2010, s. 9

Keď ide o podporu chudobných, môže byť mentorom ktokoľvek, kto pozná nepísané pravidlá rôznych
spoločenských tried (chudobnej, strednej triedy, bohatej).13
Mentoring je dar zo srdca, ktorý dáva mentor
chránencovi.
Mentor je taký človek, ktorý je ochotný obetovať časť
svojho času a energie a pomáhať niekomu inému, aby
sa v živote uplatnil. Môže to byť príbuzný, sused, učiteľ,
sociálny pracovník, poradca, policajt, recepčný, vrátnik alebo spolupracovník. Mentori sú tí, ktorí dokážu
pomôcť iným zorientovať sa v živote a v zabehnutých
vzorcoch správania sa ľudí z inej spoločenskej triedy.
Väčšinou ide o vzťah jeden na jedného, kde sa mentor
snaží zabrániť neefektívnym či deštruktívnym vzorcom
správania svojho chránenca. Úspešní mentori sa radi
podelia o svoje vlastné chyby a aj o to, akým spôsobom
sa z nich poučili. Mentoring je dar zo srdca, ktorý
dáva mentor chránencovi.14
Byť mentorom je jedna z takých skúseností, ktorá
prináša odmenu, ktorá stojí za vynaloženú námahu.
Môže však byť aj veľkou výzvou. Ak vstúpi mentor do
mentorského vzťahu bez pomocných nástrojov alebo návodov, môže to byť pre neho veľmi frustrujúce
a ťažké. Preto ETP Slovensko na začiatku mentorského
programu pripravilo vzdelávací program a spracovalo
príručku pre budúcich mentorov s názvom Proces premeny.

13
14

Tamtiež
Tamtiež

Vzdelávací program pre budúcich mentorov je určený
tým dobrovoľníkom, ktorí majú ochotu pomáhať
ľuďom z prostredia generačnej chudoby. Hlavným
cieľom programu je vymedziť kompetencie mentora,
potvrdiť osobný záväzok mentorov a pripraviť ich na
novú skúsenosť s mentorovaním ľudí, ktorí často krát,
až na niekoľko málo výnimiek, sú ponechaní len sami
na seba. Tento program poskytuje budúcim mentorom návod na budovanie vzťahu s klientmi, zveľaďuje

ich zručnosti, ponúka efektívne nástroje a odporúča
osvedčené aktivity pri pomoci chránencom počas
ich postupnej premeny. Program pripomenie mentorom dôležitosť neustáleho rozširovania si poznatkov a životných skúseností, ale najmä dôležitosť ich
prenosu na tých, ktorí žijú v začarovanom kruhu chudoby a bez pomoci zvonka majú minimum možností
a príležitostí, aby sa z neho vymanili.
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MENTORING NA SLOVENSKU
Organizácia Člověk v tísni, pobočka Slovensko realizuje program DoT – individuálne doučovanie a tútoring detí, ktorý je súčasťou širšieho programu podpory
vzdelávania. Zameriava sa na pomoc deťom ohrozených
sociálnym vylúčením, pomáha odstraňovať bariéry na
strane dieťaťa a rodiny, akými sú napríklad nevyhovujúce zázemie na domácu prípravu, absencia podnetov
na osobný rozvoj, nízke vzdelanie rodičov a niekedy aj
ich nedostatočná schopnosť pomôcť deťom s prípravou
do školy. Hlavné ciele programu sú: zlepšenie študijných výsledkov detí, eliminácia predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky (opakovanie ročníkov) a preradenia do špeciálnej základnej školy,
úspešné prijatie klientov na strednú školu. Program sa
uskutočňuje formou „jeden na jedného“. Sú vytvorené
dvojice klient (dieťa) – dobrovoľník, čo zaručuje individuálny prístup ku klientovi a zohľadnenie jeho potrieb. Program prebieha)v komunitných centrách
v obciach Petrová (okres Bardejov), Roškovce (okres
Levoča), Petrovany (okres Prešov).15 Od roku 2014
pôsobia 15 dobrovoľníci organizácie Človek v tísni
v Plaveckom Štvrtku v programe individuálneho
doučovania a tútoringu, ktorý je určený pre deti, ktoré
kvôli svojmu sociálnemu alebo rodinnému prostrediu
nedokážu plniť nároky školy.
Program Big Brother/Big Sister vznikol ako výsledok spolupráce IUVENTY, Nadácie Orange a Rómskeho inštitútu v roku 2009. Zameriaval sa na rozvoj
mládežníckeho dobrovoľníctva v rómskych komunitách
formou mentorského programu, ktorého základ tvorila
dvojica – rómske dieťa a nerómsky vysokoškolák. Program spájal nerómskych študentov, pripravujúcich sa
na povolanie pedagóg, špeciálny pedagóg alebo so-

15
16
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ff.unipo.sk/kvdsp/download/infos3/2_info_program_DOT.pdf
www.iuventa.sk/sk/Projekty/.../Big-Brother-Sister.alej

ciálny pracovník a rómske deti z komunít z málo podnetného, alebo nepodnetného prostredia.
Veľký kamarát alebo veľká kamarátka boli dobrovoľníci,
ktorí sa s dieťaťom doučovali, trávili voľný čas, chodili na spoločenské podujatia, sociálne ho vzdelávali
a aktívne komunikovali s rodičmi a učiteľmi dieťaťa. Ich
úlohou bolo stať sa pozitívnym vzorom, ktorý deťom
z MRK zväčša chýba. Dieťa sa tak stalo „mladším súrodencom“ a prebralo mentorove sociálne vzorce.16
Program rozvoja talentov rómskych detí Občianskeho
združenia Divé maky poskytuje rómskym deťom
šancu rozvíjať talent a vzdelanie, motivuje ich k lepším
výkonom, učí cieľavedomosti a vytrvalosti. Podstatou programu je finančná podpora detí na diaľku
– darca daruje určitú sumu konkrétnemu dieťaťu
na podporu jeho štúdia a rozvoja talentu. Vďaka
darcom môžu z chránencov Divých makov vyrásť
úspešní mladí ľudia, ktorí budú pomáhať komunite,
z ktorej vyšli. Štipendijný program sa začal už v roku
2005 a odvtedy darcovia pomohli viac ako 440 talentovaným rómskym deťom. O každé dieťa sa individuálne stará jeden tútor. Program poskytuje deťom
nielen materiálne a finančné pokrytie nákladov štúdií
a aktivít, ale i asistenčnú a motivačnú pomoc pri prekonávaní problémov, t.j. tútoring. Tútor dohliada na
školskú dochádzku, na to, aby sa financie od darcu
správne využili na rozvoj potenciálu dieťaťa.17
Občianske združenie Pro Vida spoločne s Nadáciou PROVIDA realizujú Program BUDDY. Prostredníctvom zážitkového vzdelávania a práce
dobrovoľníkov pomáha program pripraviť deti

17

www.nadaciaorange.sk/sk/partnerske-organizacie-dive-maky

z domovov na vstup do sveta za jeho bránami. Je
určený pre teenagerov od 15 do 19 rokov, pracuje
však aj s mladšími deťmi od 12 do 14 rokov. Cieľom
projektu je spájať deti z domovov s dobrovoľníkmi
a vytvárať medzi nimi úzke vzťahy a kamarátstva.
Deťom, ktoré nemali možnosť vyrastať v rodine, chýba
podpora, vzdelanie a výchova, ktoré rodina prirodzene
poskytuje. Program sa sústreďuje preto najmä na posilnenie týchto zručností, motivuje, rozvíja iniciatívnosť,
sebavedomie, komunikáciu a pestuje ďalšie vlastnosti,
potrebné pre kvalitný a plnohodnotný život. Do programu sa doteraz zapojilo viac ako 200 detí z detských
domovov.
Variantom programu Big Brother/Big Sister je v Českej
republike preventívny a voľnočasový program pre
deti od 6 do 15 rokov, založený na princípe
dobrovoľného vzťahu medzi dieťaťom a dospelým
dobrovoľníkom Pět P. Deťom a dobrovoľníkom ponúka
pomoc, podporu, priateľstvo, starostlivosť a prevenciu
(pomoc, podpora, přátelství, péče, prevence). So zaradením dieťaťa doň musia súhlasiť rodičia.
Hlavným cieľom je prevencia sociálno-patologických
javov (alkohol, drogy, záškoláctvo, kriminalita a pod.).
Obohatením sociálneho zázemia ohrozeného dieťaťa
sa zvyšuje kvalita jeho života. V prostredí bezpečných
vzťahov s dobrovoľníkom sa dieťa učí praktickým
zručnostiam, ktoré mu pomôžu v rozvíjaní prirodzených vzťahov s rovesníkmi a v rodine. Program
dáva dieťaťu možnosť zmysluplne tráviť voľný čas
a získať nové zážitky. Dobrovoľníci v programe sú ľudia,
ktorí chcú pomáhať, starostlivo ich vyberajú a odborne pripravujú. Dobrovoľník musí mať nad 18 rokov
a je v neustálom kontakte s profesionálmi, ktorí mu
pomáhajú riešiť akékoľvek problémy.18
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MENTORSKÝ PROGRAM ETP SLOVENSKO
ETP Slovensko (ETP) pôsobí v rómskych komunitách
na východnom a strednom Slovensku od roku 2000.
Pomáha znevýhodneným a marginalizovaným, tým
najchudobnejším, najmä Rómom zo sociálne znevýhodnených osád, vrátane mladých ľudí so zvláštnymi
potrebami zlepšiť ich sociálnu a ekonomickú situáciu.
ETP pilotne odskúšalo mnoho inovatívnych spôsobov
poskytovania služieb znevýhodneným rómskym rodinám v marginalizovaných komunitách. Vo viac ako
tridsiatich mestách a obciach Slovenska zriadilo alebo
obnovilo činnosť komunitných centier (KC), v ktorých
vyškolení odborníci poskytujú obyvateľom komplexné služby (sociálne, pracovné, zdravotné, právne
a finančné poradenstvo, rôzne druhy vzdelávacích aktivít, „šitých“ na mieru potrieb a talentov obyvateľov
marginalizovaných komunít). Leitmotív prístupu
a práce ETP je „od kolísky po kariéru”. Medzi inovatívne
programy v KC patrí aj Mentorský program, ktorý realizujeme v rámci projektov od roku 2009.

Premosťovanie komunít
na strednom a východnom
Slovensku (2009 – 2011)
„Buď takým človekom, ktorý zmení život druhého
človeka,“ poprial tím ETP všetkým mentorom úvodom
Mentorského programu, ktorý sa začal v rámci projektu Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovensku začiatkom roka 2009. Realizoval sa
v 12 obciach východného a stredného Slovenska (Stará
Ľubovňa, Spišské Podhradie, Moldava nad Bodvou,
Sabinov, Veľký Blh, Kokava nad Rimavicou, Hodejov,
Jesenské, Šimonovce, Rudňany, Nálepkovo, Ostro-

ff.unipo.sk/kvdsp/download/infos3/2_info_program_DOT.pdf
www.iuventa.sk/sk/Projekty/.../Big-Brother-Sister.alej
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www.nadaciaorange.sk/sk/partnerske-organizacie-dive-maky
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vany) s podporou Nórskeho finančného mechanizmu.
Pri výbere mentorov pomáhali vedúcim KC sociálni
pracovníci z obcí a navrhovali za mentorov ľudí, ktorí
už pôsobili ako dobrovoľníci alebo sociálni pracovníci
v rómskych komunitách.
Pre prácu mentorov s chránencami používame vlastný
vzdelávací program Proces premeny. Každý mentor
absolvuje najprv úvodné školenie, ktorého obsahom
sú základné pojmy: mentoring, formy mentorovania,
budovanie vzťahov a záväzkov času a podporné aktivity. Dôležitou súčasťou vzdelávania je priblíženie
cieľovej skupiny, ľudí zažívajúcich chudobu a spoznanie nepísaných pravidiel spoločenských tried.

Počas celého obdobia Mentorského programu sa mentorom poskytuje supervízia. Supervízor pravidelne
navštevuje všetky KC, stretáva sa s mentormi aj chránencami a poskytuje im pomoc a podporu.

Ciele chránencov v rámci projektu Premosťovanie
komunít :
Cieľ

Počet chránencov

Mentori sa venujú chránencom rôzneho veku, ktorí
pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a potrebujú pomoc.

Podpora komunikácie,
predškolská príprava

3

Podpora a pomoc pri
štúdiu na základnej škole

21

Chránencami boli deti od predškolského veku cez
najväčšiu skupinu, žiakov základnej školy, až po dospelých klientov, ktorí už mali svoje rodiny.

Podpora štúdia na stredných školách

5

Podpora štúdia na VŠ

1

Podpora a rozvoj talentov –
hudba, tanec, šport

7

Uplatnenie na trhu práce,
rekvalifikácia

7

Zodpovedné správanie,
určenie priorít ahodnôt
v živote

6

Podpora rodiny, hospodárenie, zvládanie
krízových situácií

5

Rozvoj praktických
zručnosti, zlepšenie kvality
bývania

5

Pomoc a podpora pri
zvládaní závislosti

3

Spolu

63

Buď takým človekom, ktorý zmení život druhého
človeka.
Na prvých stretnutiach sa mentor s chránencom
vzájomne spoznávali, vytvárali si vzájomný vzťah
a stanovili si spoločne ciele, ktoré postupne chceli spolu dosiahnuť.
Ciele sa najčastejšie týkali:
•
vzdelávania, doučovania a podpory školskej
dochádzky (58%)
•
zlepšenia kvality života
•
hospodárenia s financiami a vymanenia sa zo
zadlženosti
•
zodpovednosti voči svojej rodine a zdraviu
•
pomoci pri nadobúdaní pracovných zručnosti
a hľadaní zamestnania
•
podpory športových talentov
•
zodpovedného správania vymanenia sa zo závislosti od návykových látok
Počas projektu v 12 KC pôsobilo 63 mentorov a každý
mentor sa venoval jednému chránencovi. Chránenci
mali od 6 do 48 rokov, najpočetnejšiu skupinu (68%)
tvorili deti a mládež od 6 do 18 rokov.

Medzi mnohými mentormi a chránencami vznikli silné vzťahy, vytvorili sa priateľstvá a kontakty mentora
s chránencom pokračovali aj po oficiálnom ukončení
aktivít projektu.
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„Moja chránenkyňa pochádza z rómskej rodiny. Jej tri sestry navštevujú a navštevovali špeciálnu ZŠ (ŠZŠ). Monikinu matku som dlho presviedčala, aby svojej najmladšej
dcérke nezačala tiež vybavovať žiadosť o prijatie do
ŠZŠ. Poslúchla moje rady. Monika ostala mojou žiačkou.
V nultom ročníku sme dennodenne, niekedy aj s plačom,
prekonávali ťažkosti v náčrtoch prvých tvarov písmen.
Teraz sa už na tom iba smejeme. Dnes je žiačkou druhého
ročníka. Naučila sa krásne čítať, nemá také veľké problémy v učení, ktoré by sme spoločne nevedeli prekonať.
Už druhý rok navštevuje dvakrát do týždňa základnú
umeleckú školu (ZUŠ). Keďže od septembra máme
poobedňajšie vyučovanie, musela som zariadiť, aby moja
chránenkyňa sa aj naďalej mohla venovať svojej záľube,
tancu. Každý týždeň sa jej osobitne venujem, aby sme
vymeškané vyučovacie hodiny, ktoré trávi v ZUŠ, dobehli.“

„Po uplynutí šiestich mesiacov sa medzi mnou a mojim
chránencom vytvoril skutočne kamarátsky vzťah. Podarilo sa mi zmeniť ho po viacerých stránkach. Presvedčil som
ho o tom, že s fetovaním si len sám sebe škodí a ubližuje
aj svojím blízkym. Fetovanie je len tzv. únik od reality, v ktorej žije, tým sa jeho život nezmení na dobro, ale
naopak na zlo. Počas našich stretnutí sme viackrát hovorili o tom, aká dôležitá je škola, budúcnosť. Dokonca
sme raz jednu strednú školu navštívili a tá sa mu veľmi
páčila. Dohodli sme sa, že keď budúci rok skončí základnú
školu, spoločne pôjdeme na túto strednú školu, aby sme
na ňu podali prihlášku. Môj chránenec sa bude na štúdium
pripravovať v komunitnom centre v blízkosti osady, lebo
doma nemá vytvorené podmienky. Už vie, že človek, ktorý
si plánuje budúcnosť a študuje, má väčšiu šancu zmeniť
si život na dobro. Nestačí len plánovať budúcnosť, musíme tvrdo pracovať, aby sa naplnilo všetko to, čo chceme
v živote dosiahnuť. Som hrdý na to, že počas šiestich mesiacov nevymeškal ani jednu vyučovaciu hodinu. Podarilo
sa dosiahnuť aj to, že už nefetuje každý deň, ako to robil
predtým, ale len raz v týždni. Pochopil, že to, čo robí, je nesprávne. Sme v štádiu, keď sa postupne učí žiť bez drogy.
Na svete existujú oveľa krajšie veci ako drogy. Stačí len
podať pomocnú ruku a nasmerovať človeka na správnu
cestu.“

Mentorka zo Sabinova

Mentor z Moldavy nad Bodvou

Mentori o programe

„Presvedčil som ho o tom, že s fetovaním si len sám
sebe škodí a ubližuje aj svojím blízkym... “
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Komunita na ceste k prosperite
(2012 – 2015)
Na prvý Mentorský program (MP) nadviazal program
v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite, ktorý
sa realizoval v desiatich mestách a obciach východného Slovenska (Košice-Šaca, Krompachy, Moldava
nad Bodvou, Ostrovany, Rankovce, Rudňany, Sabinov,
Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Veľká Ida).
Prioritnou cieľovou skupinou Mentorského programu
sú žiaci druhého stupňa základných škôl (ZŠ) z MRK.
Chránencov do Mentorského programu vyberajú
vedúci KC, pričom zaraďujú len tých žiakov, ktorí prejavujú záujem a ich rodičia súhlasia. Mentorovaným
žiakom venujú mentori intenzívnu starostlivosť.
Cieľom MP je, aby žiaci dokončili úplné základné
vzdelanie a prihlásili sa na strednú školu (SŠ). Mentori pracujú so žiakmi nielen na zlepšení ich prospechu
v škole, učia ich aj ako sa správať v rôznych situáciách,
ako tlmiť svoju agresivitu, riešia s nimi ich osobné problémy a dbajú o ich voľnočasové aktivity. Podporujú ich
osobnostný rast, rozvíjajú ich talent, schopnosti
a zručnosti. Snažia sa prebudiť v nich sny a ambície,
húževnatosť a vytrvalosť, aby si uvedomili, že môžu
prekonať prekážky a niečo dokázať. Zároveň sa chránenci učia systematicky pracovať – pripravovať sa
do školy. Mentori sa spájajú a pre skupinky chránencov organizujú spoločné výlety.
Pri každom KC mohlo v rámci projektu pôsobiť maximálne päť mentorov. Ich počty sú v jednotlivých obciach rôzne, najmä závislosti od dostupnosti vhodných
mentorov a ich záujmu pracovať s deťmi z MRK. Napríklad v Rudňanoch, kde sa projekt realizoval do konca apríla 2015, pracovali najviac traja mentori. Jednou
z príčin bola aj vzdialenosť komunity a KC od obce (viac
ako 3 km).

Mentori majú rôzne profesie, sú to terénni sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia, vedúce školskej jedálne
a iné. Prácu mentora vykonávajú popri svojom bežnom
povolaní. Väčšina z nich ma vysokoškolské vzdelanie
prvého alebo druhého stupňa.
Naše skúsenosti:
•
deti chodia na stretnutia veľmi rady
•
mnoho detí sa chce stretávať s mentorom
častejšie ako 2 hodiny týždenne
•
deti sú aktívne – chcú sa učiť a spolupodieľajú sa
na organizácii aktivít a výletov
•
je vhodné, ak je chránenec rovnakého pohlavia
ako mentor/mentorka – dieťa tak skôr nadviaže
s mentorom/mentorkou priateľský vzťah
•
pravidelné stretnutia sa zameriavajú na
doučovanie (aby si deti zlepšili prospech),
okrem doučovania sú potrebné aj voľnejšie,
spoločenské a kultúrne stretnutia (spoločenské
hry, PC, prechádzky, film)
Mentorov odporúčajú vedúci KC na základe ich motivácie a skúseností s deťmi z MRK. Jeden mentor sa
venuje dvom chránencom podľa potreby a svojich
možností, minimálne však dve hodiny týždenne. Mnohí
mentori svojim chránencom venujú viac času a stretávajú sa s chránencami aj viac krát v týždni. Ak je mentorom sociálny pracovník alebo učiteľ v škole, ktorú
chránenec navštevuje, stretávajú sa takmer denne.
Mentori pomáhajú deťom a mladým ľuďom z MRK
spoznať svet strednej spoločenskej vrstvy, prekonávať
jazykové, spoločenské, ekonomické a kultúrne bariéry,
učia chránencov zmysluplne tráviť voľný čas, objavujú a podporujú nadanie a talent, ambície, motivujú,
pomáhajú pri prechode zo základnej na strednú školu,
zo strednej na vysokú školu a tiež aj počas štúdia,
pomáhajú chránencom získať a udržať si prácu, poskytujú oporu, nezriedka aj citovú.
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Aktivity Mentorského programu pravidelne monitoruje
supervízor, ktorý sa stretáva s mentormi i chránencami.
Všíma si vhodnosť aktivít, individuálne problémy mentora s chránencom, navrhuje nové aktivity a riešenia
vzniknutých problémov.
Podľa skúseností supervízora:
•
deti chodia na stretnutia veľmi rady
•
mnoho detí sa chce stretávať s mentorom častejšie
ako dve hodiny týždenne
•
deti sú aktívne – chcú sa učiť a spolupodieľajú sa
na organizácii aktivít a výletov
•
je vhodné, ak je chránenec rovnakého pohlavia
ako mentor/mentorka – dieťa tak skôr nadviaže
s mentorom/mentorkou priateľský vzťah
•
pravidelné stretnutia sa zameriavajú na doučovanie
(aby si deti zlepšili prospech)
•
okrem doučovania sú potrebné aj voľnejšie,
spoločenské a kultúrne stretnutia (spoločenské
hry, PC, prechádzky, film)
Mentorský program absolvovalo do konca apríla
2015 spolu 181 chránencov.
Dĺžka zapojenia do MP a počet chránencov v jednotlivých KC je rozdielny. Vyšší počet chránencov v niektorých KC (Košice-Šaca, Moldava nad Bodvou) je aj
z dôvodu, že napriek zámeru, aby chránenec zostal v MP čo najdlhšie, niektorí vedúci KC nepochopili
podstatu MP a chránencov často menili. V Spišskom
Podhradí, Košiciach-Šaci, Rudňanoch, Starej Ľubovni
a Veľkej Ide nastala výmena chránencov u toho istého
mentora aj kvôli tomu, že sa chránenci odsťahovali zo
Slovenska. Zabezpečiť dlhodobú účasť chránencov
v MP bola náročná úloha pre vedúcich KC a tiež aj pre
mentorov.
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Počet chránencov a počet ich účastí na stretnutiach
s mentormi (2012 – 2015):

Mesto

Počet chránenPočty stretnutí
cov v Mentormentorov
skom pros chránencami
grame

Košice-Šaca

33

1275

Krompachy

11

510

Moldava nad
Bodvou

27

1125

Ostrovany

12

732

Rankovce

28

1467

Rudňany

7

304

Sabinov

15

954

Spišské
Podhradie

21

751

Stará Ľubovňa

28

1639

Veľká Ida

22

1328

204

10085

Celkový súčet

V snahe zabezpečiť udržateľnosť vzdelávacích aktivít
v KC, vrátane Mentorského programu na co najdlhšie
obdobie, pomáhalo ETP od konca roka 2014 obciam
a mestám so sprostredkovaním informácií, registráciou a prípravou žiadostí o zaradenie existujúcich KC
do Národného projektu komunitné centrá (NP KC),
ktorý sa začal realizovať od januára 2015. Realizátorom projektu je Implementačná agentúra Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Do konca apríla 2015
do NP KC postupne prešli obce Ostrovany, Sabinov,
Spišské Podhradie, Košice-Šaca, Moldava nad Bodvou
a Rudňany. V niektorých KC v realizácii Mentorského
programu pokračujú v roku 2015 zamestnanci NP KC.
Od mája 2015 prevádzkuje už len tri z pôvodných desiatich KC, v týchto lokalitách: Rankovce, Stará Ľubovňa
a Veľká Ida. V týchto KC pôsobí štrnásť mentorov, deväť
z nich pokračuje v práci mentora.
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INTERNÁ EVALUÁCIA MENTORSKÉHO PROGRAMU
V januári 2015 uskutočnilo ETP Slovensko internú
evaluáciu Mentorského programu, v rámci ktorej 70
chránencov (40% z celkového počtu 181 chránencov)
a 46 mentorov (82% z celkového počtu 56 mentorov)
vo všetkých desiatich lokalitách odpovedalo na otázky
dotazníkového prieskumu.

1. Dotazníkový prieskum
s mentormi
Mentori odpovedali na 31 otázok, v ktorých hodnotili
kvalitu vzťahu s chránencom a naplnenie stanovených
cieľov. V dotazníku mohli mentori uviesť aj odporúčania
na zlepšenie práce s chránencom. Vyhodnotenie niektorých otázok dotazníkového zisťovania:
Doba zapojenia chránencov v Mentorskom programe:
•
112 chránencov (62%) z celkového počtu 181 bolo
v MP viac ako rok
•
39 chránencov (38%) bolo v MP menej ako rok
Vek a dosiahnuté vzdelanie mentorov:
(Odpovedalo 46 mentorov)
•
32 mentorov (70%) má ukončenú vysokú školu
1. alebo 2. stupňa
•
14 mentorov (30%) má stredoškolské vzdelanie
•
19 mentori (41%) mali 31 – 40 rokov
•
16 mentorov (35%) malo 21 – 30 rokov
•
11 mentorov (24%) malo viac ako 41 rokov
Dôvody ukončenia spolupráce mentora s chránencom:
Väčšina mentorov pracovala s chránencami dlhodobo. Chránenca do programu zaradili na základe
odporúčania vedúceho KC a hlavne musel sám chcieť
a prejaviť vytrvalosť. Aj napriek starostlivému výberu
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chránencov boli situácie, kedy chránenec program
opustil.
Dôvody odchodu chránenca z MP:
•
20 mentorov (43%) uviedlo nezáujem a pasivitu
•
10 mentorov (22%) uviedlo odchod do zahraničia
•
5 mentorov (11%) uviedlo rodinné dôvody
•
6 mentorov (13%) uviedlo, že chránenec sa s ním
nechcel stretávať
•
5 mentorov (11%) uviedlo pozitívny dôvod –
štúdium na strednej škole, keď cestovanie do
školy a študijné povinnosti neumožňovali vytvoriť
priestor na stretnutia
Kvalita vzťahu medzi mentorom a chránencom je
základom úspechu Mentorského programu a hodnotili ju všetci mentori:
•
s 51 chránencami (56%) sa podarilo vybudovať
veľmi dobrý vzťah
•
s 36 chránencami (39%) mali dobrý vzťah
•
s 5 chránencami (5%) sa podarilo vybudovať vzťah,
ktorý označili ako slabý
Aký ste si stanovili cieľ, na čo ste sa zamerali pri práci
s chránencami?
Odpovede mentorov:
•
zlepšenie prospechu v škole, doučovanie
•
posilnenie sebadôvery
•
diskusie, debaty, rozhovory o budúcnosti, cieli
a zmysle života
•
zlepšenie slovnej zásoby
•
zlepšenie školskej dochádzky
•
protidrogovú prevenciu
•
zmysluplné trávenie voľného času
•
výlety a prechádzky
•
vytvorenie pozitívnych vzorov v komunite
•
pomoc pri nadväzovaní kontaktov a vzťahov s majoritou

Aké typy aktivít ste realizovali, vykonávali s chránencami? Čo sa najviac páčilo deťom?
Podľa odpovedí mentorov sa chránencom najviac
páčili:
•
edukačné aktivity
•
vychádzky a spoznávanie prírody
•
ručné a kreatívne práce
•
rozhovory
•
vianočné posedenia
•
podpora talentov
•
účasť na duchovných aktivitách
•
environmentálne aktivity
•
práca s PC, divadelné a dramatické aktivity
Doučovali ste chránencov, ak áno z akých predmetov?
Chránencov doučovalo 45 mentorov (98%).
Najčastejšie doučované predmety boli slovenský jazyk
a matematika.
Zlepšil si chránenec prospech v daných predmetoch?
•
32 mentorov (70%) uviedlo zlepšenie prospechu
•
3 mentori (3%) uviedli nezlepšenie prospechu
•
11 mentorov nevedelo odpovedať
Dostali sa Vaši chránenci na strednú školu?
•
32 mentorov uviedlo, že chránenci ešte študujú na
ZŠ
•
11 mentori uviedli, že ich chránenci na SŠ študujú
•
1 mentor uviedol, že chránenci neuspeli
•
2 mentori sa nevyjadrili
Viedli ste rozhovory o svojich dobrých a zlých
zážitkoch zo školy a práce?
•
38 mentorov (83%) viedlo so svojimi chránencami
viedli rozhovory na rôzne témy
•
5 mentori (11%) sa s chránencami o svojich dobrých a zlých zážitkoch z práce a školy nezhovárali
•
3 mentori (6%) neodpovedali
Medzi najčastejšie témy rozhovorov o zážitkoch zo

školy a práce patrili:
•
moje obľúbené predmety
•
šikanovanie v škole
•
diskriminácia, neumožňovanie rómskym deťom
postúpiť do 9. ročníka
•
nevhodné správanie žiaka voči učiteľovi a naopak
•
láska a priateľstvo
Chceli by ste v budúcnosti pokračovať v práci mentora?
V súčasnosti v troch komunitných centrách ETP,
kde sa do roku 2018 realizuje projekt financovaný Nadácio Velux, pôsobí 14 mentorov. 9 z celkového počtu 14 mentorov (64%) pokračuje v práci. K výmenám na postoch mentorov dochádzalo
z viacerých dôvodov, najčastejšími boli: získanie práce
a nárast pracovných povinností, ktoré neumožňovali
mentorovi pokračovať v práci, zdravotné dôvody, materská dovolenka, ale aj neschopnosť vytvoriť si s chránencami pozitívny vzťah a dlhodobo ich zaujať.
V komunitných centrách, ktoré sú zapojené do NP
KC, bývalí zamestnanci ETP Slovensko (mentori, tútori alebo vedúci komunitných centier) pokračujú
v aktivitách obdobným tým, ktoré vykonávali ako
mentori v pracovnom čase.
Závery, názory a odporúčania mentorov:
•
Najväčšou výzvou pre mentora je udržať chránencov v programe.
•
Dôležité je neustále sa zaujímať o život chránencov.
•
Mentorský program je vzájomne obohacujúci (pre
mentora aj chránenca).
•
Chránenci nadobudli viac skúseností, sebavedomie.
•
Chránenci sa stali lídrami v komunite, v obci.
•
Chránenci začali vážne premýšľať o svojej budúcnosti.
•
Zlepšila sa slovenčina, ústny aj písomný prejav
chránencov.
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Reakcie mentorov na účasť v programe:
„Je nádherné objavovať poklady v duši tak mladých ľudí,
zvlášť, ak si s nimi vybudujeme priateľský vzťah... Ak vedia,
že sú milovaní, otvárajú sa brány, ktorými nás vpúšťajú
dnu... Chránencovi stačí dať najavo, že je dôležitý a že sa
ho vieme kdekoľvek a kedykoľvek zastať.”
Mentor zo Starej Ľubovne
„Som pre nich zázemím, útočiskom a oporou v tomto
zlom svete.“
Mentorka zo Spišského Podhradia
„Za pozitívum považujem hlavne vzájomné obohatenie.
Chránenci ma svojou úprimnosťou, chcením a radosťou
zo stretnutí, chuťou pracovať a učiť sa vždy utvrdzovali,
že práca s rómskymi deťmi má veľký význam. Na každom
stretnutí som zaznamenala progres. Zlepšil sa ich ústny
a písomný prejav, slovenčina, správanie a nadobudli sebavedomie. Najhlbšie zážitky sme zažívali na spoločných
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vychádzkach do prírody, pri objavovaní, upratovaní
a skrášľovaní okolia KC a pri príprave divadelných predstavení.“
Mentorka zo Starej Ľubovne
„Myslím, že najväčšou výzvou pre mentora je udržať
svojich chránencov v programe, teda upraviť im ho tak,
aby v nich neustále vzbudzoval pocit, že chcú dosiahnuť
viac. Nie vždy sa mi to darilo s jedným i s druhým. Boli
chvíle, kedy sme bojovali a trápili sa, ale veľmi si vážim, že
vydržali. Riešila som to najmä priateľstvom a neustálym
záujmom o nich a ich život.“
Mentorka z Rankovciec
„Asi najkrajšie bolo, keď mi Patrik prišiel povedať, že si
opravil známky a postupuje do ďalšieho ročníka. Vtedy
som mala pocit, že to za to stojí.“
Mentorka z Rankoviec

2. Dotazníkový prieskum
s chránencami
Oznámkuj si svojho mentora – bol názov dotazníkového prieskumu, v ktorom 70 chránencov odpovedalo
na 18 otázok. Hodnotili svoju účasť v Mentorskom programe a vzťah s mentorom.
Hodnotenie kvality vzťahu medzi chránencom a mentorom:
•
veľmi dobrý vzťah uviedlo 60 chránencov (86%)
•
dobrý vzťah uviedlo 8 chránencov (11%)
•
slabý vzťah uviedli 2 chránenci (3%)
Zlepšil sa tvoj prospech v škole?
•
47 chránencov (67%) si zlepšilo prospech
•
9 chránencom (13%) sa nepodarilo zlepšiť si
prospech
•
14 chránencov (20%) nevedelo odpovedať
Si rozhodnutý ísť na strednú školu? (Ak si stredoškolák:
Chceš dokončiť túto školu a nájsť si zamestnanie
v obore?)
•
53 chránencov (76%) by chcelo študovať, resp.
študuje na strednej škole
•
12 chránencov (17%) sa ešte nerozhodlo
•
5 chránencov (7%) nechce pokračovať

V začiatkoch Mentorského programu sa chránenci
na otázku „Čím chceš byť?” vyjadrovali veľmi opatrne.
Pri odpovediach dlho rozmýšľali, niekoľkí dokonca
odpovedali, že sa chcú zamestnať na aktivačných prácach. Postupne si začali uvedomovať, že štúdium na
stredných školách im otvára iný obzor.

Čo sa ti najviac páčilo na stretnutiach s mentorom?
•
že sa so mnou mentor rozprával
•
venoval mi čas a pozornosť
•
rozhovory, dobrá nálada
•
rady týkajúce sa bežného života
•
výlety, prechádzky
•
práca s PC
•
vedel si kedykoľvek nájsť na mňa čas
Čím by si chcel byť? Aké povolanie by si chcel
v dospelosti vykonávať?
Tabuľka najčastejšie uvádzaných budúcich povolaní
chránencov:
Budúce
povolanie

Počet
chránencov

%

kaderník,
kozmetička

19

27

kuchár, čašník

11

16

učiteľ

7

10

cukrár

7

10

murár, tesár

5

7

predavač

5

7

Iné

16

23

Spolu

70

100

V začiatkoch Mentorského programu sa chránenci na
otázku „Čím chceš byť?” vyjadrovali veľmi opatrne.
Pri odpovediach dlho rozmýšľali, niekoľkí dokonca
odpovedali, že sa chcú zamestnať na aktivačných prácach. Postupne si začali uvedomovať, že štúdium na
stredných školách im otvára iný obzor. Pri odpovediach sú odvážnejší. Okrem remeselných povolaní by
už chceli byť aj učiteľmi, policajtmi alebo sociálnymi
pracovníkmi.
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Chránenci Mentorského programu

Lokalita

Počet detí
v MP

Chránenec
Chránenec Chránenec
Chránenec
ukončil
navštevuje navštevuje
je v zastrednú
ZŠ
SŠ
hraničí
školu

Košice-Šaca

33

21

Krompachy

11

11

Moldava

27

20

4

3

Ostrovany

12

4

7

1

Rankovce

28

17

7

Rudňany

7

4

1

2

Sabinov

15

6

6

1

2

Spišské
Podhradie

21

7

2

6

6

Stará
Ľubovňa

28

12

11

2

3

Veľká Ida

22

9

7

2

2

204

111

48

8

17

Spolu

3

V tabuľke sú údaje o všetkých chránencoch, ktorí sa
v rokoch 2012 – 2015 zapojili do Mentorského programu. Z celkového počtu 204 chránencov je ku koncu
roka 2015 ešte 111 chránencov (54%) žiakmi základných škôl, na strednej škole študuje alebo ju ukončilo
56 chránencov (27%).
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1

Chránenec
ukončil povinnú školskú
dochádzku a
nepokračuje
na SŠ

3

3

Údaje
nezistené

5

1

2
13

7

Len 13 chránencov (6%) ukončilo povinnú školskú
dochádzku a nepokračovalo v štúdiu na strednej škole.
Vek povinnej školskej dochádzky dovŕšilo 69 chránencov, z nich 56 (81%) študuje na strednej škole lebo
štúdium ukončilo.

Externé hodnotenie Mentorského programu
Začiatkom roku 2015 spoločnosť ERUDIO, s.r.o. vypracovala hodnotiacu správu projektu Komunita na
ceste k prosperite. Evaluácia sa zamerala na všetky aktivity pôsobenia ETP Slovensko v 10 lokalitách v období
od 1.6.2012 do 31.12.2014. Samostatná časť patrila
popisu a vyhodnoteniu aktivít Mentorského programu. Relevantná časť hodnotiacej správy, výsledkov
a odporúčaní ERUDIO, s.r.o. je v Prílohe č. 1.

Koncom roka 2015 vypracovala spoločnosť ERUDIO,
s.r.o. doplnenie výsledkov evaluácie projektu „Komunita na ceste k prosperite“. Jedným z predmetov
hodnotenia bolo vyhodnotiť úspešnosť žiakov 8. a 9.
ročníkov zo vzorky 200 detí s najvyšším počtom účastí
na vzdelávacích aktivitách v KC pri prijímacích pohovorov na stredné školy v nadväznosti na ich účasť v Mentorskom programe. Relevantná časť hodnotiacej správy
a výsledkov ERUDIO, s.r.o. je v Prílohe č. 2
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ODPORÚČANIA ETP SLOVENSKO
Na základe uvedených údajov, výstupov a skúseností ETP pri ďalšej realizácii Mentorského programu
navrhujeme:
•
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Sústrediť sa na kvalitný výber mentorov. Do MP
vyberať mentorov, ktorí sú ochotní pomáhať deťom
zo sociálne znevýhodneného prostredia, byť svojim chránencom vzorom a prostredníctvom silného
vzťahu dosiahnuť pozitívnu zmenu v ich živote.

•

Mentorom je potrebné poskytovať pravidelnú supervíziu, odborné konzultácie a vzájomnú výmenu
skúsenostívrámciETPajsiorganizáciami,ktoréposkytujú podobné formy mentoringu alebo tútoringu.

•

Deti a mládež vyberať do Mentorského programu zodpovedne, pri výbere spolupracovať s part-

nerskými základnými a strednými školami. Aktivity a výber vhodných mentorov „šiť na mieru“ jednotlivých chránencov s cieľom dlhodobo ich udržať v programe a pomôcť im umiestniť sa na
stredných školách.
•

Spolupracovať s celou rodinou chránenca.
Pravidelne sa stretávať s rodičmi chránenca, informovať ich o úspechoch dieťaťa, zapájať
rodičov a súrodencov chránenca do aktivít KC.

•

Navrhujeme v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do
r. 2020, čiastkovým cieľom č. 1 a špecifickým
cieľom 5.1.1. OP Ľudské zdroje zaradiť Mentorský
program medzi povinné aktivity v rámci Národného projektu komunitné centrá.

ZÁVER
Dosiahnuť vnútornú obrodu detí a mládeže z MRK,
ktorej výsledkom bude záujem o vzdelanie a sociálne
začlenenie, nie je možné bez podpory širšej rodiny
a najmä rodičov detí.
Ešte pred niekoľkými rokmi bolo takmer nemožné
vysvetliť rómskym rodičom potrebu vzdelávania ich
detí na stredných školách. Pojem vzdelanie bol pre
mnohých rodičov detí, ktoré prichádzali na neformálne
aktivity do našich komunitných centier, abstraktný,
rodičia nevedeli prečo a ako motivovať a podporiť svoje deti, aby mali snahu uspieť na základnej, strednej aj
vysokej škole.

Na porovnanie: Stratégia SR pre integráciu Rómov
do roku 2020 uvádza, že 16% rómskej populácie má
ukončené stredné vzdelanie.19
Vzhľadom na dosiahnuté výsledky, v súlade s čiastkovým cieľom č. 1 Stratégie SR pre integráciu Rómov do
2020 a špecifickým cieľom 5.1.1. Operačného programu Ľudské zdroje navrhujeme zaradiť Mentorský program medzi povinné aktivity Nároného
projektu komunitné centrá.

Tento názor sa postupne mení aj vďaka Mentorskému
programu. Rodičia detí, ktoré sú zapojené do neformálnych aktivít v KC, si postupne uvedomujú, aké dôležité
je vzdelanie pre ich deti a aj to, ako dosiahnuté vzdelanie ovplyvňuje šance na získanie práce a lepší život.
Najmä vďaka osobným stretnutiam chránencov z MRK
s mentormi zo strednej triedy, chránenci a aj ich rodičia
prirodzeným spôsobom získavajú informácie o tom,
že život je možné žiť aj inak. Práve pozitívne vzory
bývalých chránencov, súčasných študentov na stredných a vysokých školách pomáhajú meniť názory
mnohých rómskych rodičov.
V rámci Mentorského programu sme zaznamenali
veľmi sľubné výsledky, a to že 56 zo 69 chránencov, t.j.
81%, ktorí počas realizácie Mentorského programu
v rokoch 2012 – 2015, ktorí dovŕšili vek ukončenia
povinnej školskej dochádzky pokračuje v štúdiu na
strednej škole alebo strednú školu ukončili.

19

Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020, s.16
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PRÍLOHA Č. 1
HODNOTIACA SPRÁVA ERUDIO, S.R.O. – MENTORSKÝ PROGRAM
Externé hodnotenie projektu Komunita na ceste
k prosperite bola vypracovaná spoločnosťou ERUDIO,
s.r.o. Hodnoteným obdobím bol 1. jún 2012 až 31. december 2014. Evaluácia sa zamerala na všetky aspekty
pôsobenia ETP Slovensko v 10 lokalitách, a to najmä na:
•
prácu s deťmi a mladými ľuďmi z rizikových skupín
obyvateľov zapojených do aktivít projektu v komunitných centrách
•
vhodnosť, efektívnosť a účelnosť intervencií
a metód práce s cieľovou skupinou projektu za
účelom dosiahnutia cieľov projektu
•
užitočnosť a udržateľnosť pôsobenia ETP a výsledkov projektu v lokalite
Súčasťou podkladov pre hodnotiaci proces bol terénny
výskum, ktorého sa okrem iných zúčastnili aj mentori
a partneri z oblasti školstva (učitelia a riaditelia ZŠ).
Pre každú skupinu respondentov bol vypracovaný
zoznam otázok na interview. Všetky štruktúrované
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a pološtruktúrované rozhovory boli vykonané osobnou
formou v marci a v apríli 2015.
Stretnutia v teréne boli organizované prevažne vo
forme fókusových skupín. V každej lokalite boli na
stretnutie s hodnotiteľmi pozvaní žiaci, ktorí mali dobrú účasť na vzdelávacích aktivitách KC (viac ako 70
percentná účasť) ako aj deti, ktoré mali slabú účasť na
vzdelávacích aktivitách KC (menej ako 20% percentná
účasť).
Aby bola možná analýza kvantitatívnych dát o školských
výsledkoch a pravidelnosti školskej dochádzky, evaluátori si od základných škôl v každej lokalite vyžiadali
informácie o dvadsiatich deťoch, najčastejšie žiakoch
druhého stupňa ZŠ (ktoré mali najviac účastí na troch
vzdelávacích aktivitách – Finančné vzdelávanie, Zdravotná osveta a Nové horizonty – a v Mentorskom programe v KC).

Počet detí, o ktorých ZŠ poskytli
kompletné údaje za šk. rok
2011/2012 aj 2013/2014

KošiceŠaca
20
20

Veľká Ida
20
14
6

Rankovce
20
8
6

Rudňany
20
20

Spišské
Podhradie
20
16

Krompachy
20
10
3

Sabinov
20
6
4

Ostrovany
20
10
4

Stará
Ľubovňa
20
11
7

Moldava
nad B.
20
0
2

Spolu
200
115
25
7
10
5
1

7
2

5

6

1

2

Dieťa – stredoškolák navštevuje
Mentorský program

ZŠ neposkytla údaje alebo žiak
nebol hodnotený

Dieťa ukončilo povinnú školskú
dochádzku skôr ako v šk. roku
2013/2014

Dieťa je s rodinou v zahraničí

Dieťa navštevuje špeciálnu ZŠ

Dieťa navštevuje inú ZŠ v meste

Dieťa navštevuje SŠ

Lokalita
Počet detí s najväčším počtom
účastí na aktivitách KC

Prehľad
údajov,
vrátane Mentorského
CHRÁNENCI
MENTORSKÉHO
PROGRAMU
programu, na vzorke 200 detí

2

5

4
2

7
2

3

3
15
2

7
29
14
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Hlavné výsledky mentorského programu
Zainteresované osoby, s ktorými boli vykonané rozhovory, vítajú túto činnosť KC a zhodujú sa v tom, že
pozitívne ovplyvňujú návyky a správanie detí, ktoré
sú zaradené do Mentorského programu a zúčastňujú
sa ho pravidelne. Zmyslom Mentorského programu je
pomôcť deťom z málo podnetného prostredia pripraviť
sa na život v prostredí strednej triedy.
Za hlavné výsledky možno označiť:
•
zlepšenie prípadne nezhoršenie prospechu
•
motivácia detí pokračovať vo vzdelávaní na strednej škole
•
zlepšenie celkového správania
•
motivácia detí vymaniť sa zo života v sociálne
znevýhodnenej lokalite
Vplyv Mentorského programu na záškoláctvo sa nepodarilo preukázať. Za výsledok v širšom zmysle je možné
považovať fakt, že mentorované deti pravidelne vychádzajú z komunity a stretávajú sa so vzdelanými
dospelými.
Výsledky Mentorského programu nemožno striktne
ohraničiť len na mentorované deti, nakoľko mnohí
so sebou priviedli aj kamarátov. Napr. v Rankovciach
začali títo sprevádzajúci kamaráti počas mentorských
stretnutí pravidelne čítať knižky. Mentorský program
ovplyvňuje aj majoritné obyvateľstvo – mentorov, a to
prostredníctvom ich zážitkov s chránencami.

Faktory, ktoré brzdia resp. napomáhajú
pri dosahovaní očakávaných výsledkov
aktivity
Lepším výsledkom tejto iniciatívy bráni nevzdelanosť
rodičov a ich celková apatia smerom k budúcnosti svojich detí. Napriek tomu však väčšina rodičov chce, aby
ich deti boli mentorované a dosiahli viac ako oni.
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Podľa slov mentorov sa osvedčili stretnutia s dvomi
deťmi súčasne. Uľahčí sa tým komunikácia a odbúra
sa ich ostych. Veľkým problémom bolo dodržanie dohodnutého času stretnutia zo strany chránencov. Mentori museli opakovane stanovovať nové termíny a učiť
deti dodržiavať ich.
Efekty mentoringu sú znižované odchodmi mnohých
detí spolu s ich rodinami do zahraničia, najmä do Veľkej
Británie. Naruší sa tým nielen Mentorský program,
ale aj celý systém výchovy dieťaťa. V mnohých prípadoch deti v zahraničí nechodili do školy, takže sa po
návrate nevedeli opätovne začleniť do výučby. Tiež sa
tým spravidla zhoršilo ich správanie. Na druhej strane,
viaceré deti, ktoré sa vrátili z Veľkej Británie, dokázali
s evaluátormi plynulo komunikovať v anglickom jazyku.
Problematická je aj zmena mentorov, ku ktorej
dochádzalo z rôznych dôvodov (napr. odchod na materskú dovolenku, zmena bydliska, práca na plný úväzok pre inú organizáciu alebo aj v rámci projektu). Nie
je jednoduché ich nahradiť, nakoľko noví mentori si
musia opätovne získavať dôveru detí a ich rodičov

Možnosti ďalšieho využitia Mentorského
programu / metódy sociálnej integrácie
Podľa vyjadrenia osôb zainteresovaných na projekte
je potrebná sústavná práca s deťmi tejto vekovej kategórie. Stretnutia mentorov s deťmi v rozsahu 2 hodiny týždenne sú nepostačujúce. Je potrebné venovať sa
im takmer každý deň školského vyučovania, nakoľko
doma na to nemajú podmienky (napr. v zimných mesiacoch nemajú svetlo – nemajú zavedenú elektrinu,
mnohí rodičia nevedia písať a počítať, v oblasti Moldavy deti nevedia po slovensky a pod.). V puberte je
potrebná zvýšená pozornosť a vysvetľovanie, nakoľko

v tomto období svojho vývoja deti strácajú záujem
o mentorovanie.
Je potrebné posilniť spoluprácu medzi mentormi
a školou. Pri súčasnom systéme škola nevie, ktoré
deti sú mentorované (s výnimkou prípadov, keď mentormi sú učitelia), takže pri problémoch sa škola obracia na rodičov, aj keď by bola v niektorých prípadoch
efektívnejšia intervencia zo strany mentora.
Kľúčovou výzvou nielen pre Mentorský program, ale pre všetky projekty zamerané na rómske deti a mládež, je – vzhľadom na veľký vplyv
rómskej rodiny a nepísané pravidlá jej fungovania – zapojenie rodičov, prinajmenšom matiek.

Dopady Mentorského programu
Na vzorke stopätnásť detí navštevujúcich základné
školy v deviatich lokalitách je veľmi významným dopadom projektu Komunita na ceste k prosperite fakt, že
25 detí zo vzorky 200 detí s najväčším počtom účastí
na vzdelávacích aktivitách KC navštevuje strednú školu.
Iba 7 detí zo vzorky 200 detí s najväčším počtom účastí
na aktivitách KC ukončilo povinnú školskú dochádzku s tým, že nepokračujú vo vzdelávaní na strednej
škole. To znamená, že až 25 z 32 detí (t.j. 78%), ktoré
teoreticky mohli prejsť na strednú školu, tak aj urobili.
Ide nepochybne o výsledok práce pracovníkov ETP
Slovensko, ktorí sa deťom systematicky venovali v KC
aj mimo neho, a pravdepodobne o najvýznamnejší
kvantifikovateľný dopad projektu.
Zároveň je potrebné uviesť, že 14 z 25 (t.j. 56%)
stredoškolákov vo vzorke absolvovalo Mentorský program. Tieto údaje potvrdzujú významnú
motivačnú funkciu KC a osobitne Mentorského programu pre budúcnosť detí zo sociálne znevýhodnených lokalít.
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doučovanie. Je potrebné tiež vytvoriť systém pravidelnej komunikácie medzi učiteľmi a VKC resp.
mentormi, aby bolo doučovanie čo najefektívnejšie.

Odporúčania Erudio, s.r.o.
k realizácii Mentorského
programu
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•

Iniciovať podpis spoločnej zmluvy/memoranda
o spolupráci medzi ZŠ a KC.

•

Programy a aktivity KC by mali byť zladené
s potrebami ZŠ pred začiatkom školského roka.
Týka sa to najmä predškolskej prípravy, krúžkovej
činnosti a doučovania. Za zváženie stojí vytvorenie spoločného výchono-vzdelávacieho programu.

•

KC by malo príslušnej ZŠ automaticky
poskytovať informácie o tom, ktoré deti pravidelne navštevujú KC, ktoré deti sú zaradené
do mentorského programu (vrátane kontaktov na mentorov) a ktoré deti a v akom rozsahu absolvovali v KC predškolskú prípravu.

•

ZŠ by mala KC poskytnúť sadu učebníc na

•

Mentorský program je potrebné rozšíriť na
niekoľko stretnutí mentorov s chránencami za
týždeň a zvýšiť počet mentorov, aby bolo možné
do Mentorského programu zaradiť viacerých chránencov. Individuálna práca s jednotlivcami sa ukazuje ako vhodný nástroj pre podporu žiakov a ich
rodičov pri ich rozhodovaní sa o štúdiu na strednej škole. Za úvahu tiež stojí rozšírenie mentorského programu aj na I. stupeň ZŠ (od 3. ročníka).
Životné ambície sa rozvíjajú už v tomto veku.

•

Veľmi žiaduce je vytvoriť finančnú rezervu
na drobné pohostenie mentorovaných detí –
zmrzlina, čaj, sladkosť a podobné odmeny, ktoré
im rodičia neposkytujú. Finančná rezerva môže
byť aj vo forme ročného paušálu (napr. 30 eur
pre jedno dieťa), pričom o jeho použití rozhodne
samotný chránenec.

PRÍLOHA Č. 2
DOPLNENIE VÝSLEDKOV Z DRUHÉHO HODNOTENIA PROJEKTU
SPOLOČNOSŤOU ERUDIO, S.R.O
Predmet hodnotenia: Vyhodnotiť úspešnosť žiakov
8. a 9. ročníkov zo vzorky žiakov pri prijímacích pohovoroch na stredné školy v nadväznosti na ich účasť v Mentorskom programe.
Zistenia:
Zo vzorky 200 detí s najvyšším počtom účastí na vzdelávacích aktivitách KC v školskom roku 2014/2015
navštevovalo strednú školu alebo už ukončilo štúdium
na strednej škole 33 žiakov. Ďalších 17 žiakov zo
vzorky ukončilo povinnú školskú dochádzku s tým, že
v školskom roku 2014/2015 nepokračujú vo vzdelávaní
na strednej škole. To znamená, že až 33 z 50 detí (t.j. 66
%), ktoré teoreticky mohli prejsť na strednú školu, tak
aj urobili.
Pozoruhodné však je, že v školskom roku 2015/2016
nastúpilo do prvého ročníka stredných škôl ďalších 20
žiakov zo vzorky, takže celkový počet žiakov, ktorí sa
prihlásili na strednú školu, je zatiaľ 53. Sú medzi nimi
zastúpení žiaci zo všetkých lokalít projektu s výnimkou
Krompách. Ide nepochybne o výsledok práce pracovníkov ETP Slovensko, ktorí sa deťom systematicky venovali v KC aj mimo neho, a zároveň o najvýznamnejší
kvantifikovateľný dopad projektu. Zároveň je potrebné
uviesť, že 35 z 53 (t.j. 66 %) stredoškolákov vo vzorke
absolvovalo mentorský program. Tieto údaje potvrdzujú významnú motivačnú funkciu KC a osobitne Mentorského programu pre budúcnosť detí zo sociálne
znevýhodnených lokalít.
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Prípravu publikácie a jej vydanie podporil program švajčiarsko-slovenskej spolupráce ako
súčasť projektu Komunita na ceste k prosperite.

Tento projekt je podporený prostredníctvom programu švajčiarskoslovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie
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