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PRÍHOVOR
Chceli by ste byť Rómom?
Možno áno, ako kráľ rokenrolu Elvis či kráľ komédie Chaplin. Alebo, nech nechodíme ďaleko, ako krásna
a talentovaná čelistka Silvia Šarköziová, jej rodina a spoluhráči Cigánski diabli. Týchto a im podobných excelentných Rómov nemáme na mysli, nimi by pristal byť ktokoľvek.
Máme na mysli ten veľký počet Rómov, ktorí žijú segregovane na okrajoch dedín, v rómskych osadách,
štvrtiach, uliciach či ich častiach a pre majoritu sú „len Cigáni“. Na Slovensku je ich takmer 220 tisíc1, vyše
päťdesiat percent spomedzi všetkých Rómov v našej krajine. Je to masa ľudí, takmer porovnateľná s počtom
obyvateľov Košíc, druhého najväčšieho mesta Slovenska. Pre týchto “len Cigánov“ je príznačná chudoba, neraz
až nepredstaviteľná, často úbohé bývanie, nedostatočná výživa, deprimujúce a zvyčajne neúspešné hľadanie
si práce, nízka vzdelanosť a „svojské“ správania sa, ktoré z toho všetkého vyplýva.
Chceli by ste chodiť v ich „mokasínach“? No, nebolo by od veci, aby si ich obul každý, kto tvrdí, že si za to
môžu sami. Presvedčil by sa, ako veľmi omínajú.
Naozaj si za to všetko môžu sami? Nie je v tom aj tona predsudkov, pretrvávajúca dlhé roky? Čoraz viac sa
otvárajúce slovenské nožnice medzi bohatstvom a chudobou? Trestuhodná vlažnosť štátnej správy voči urgentným problémom? Nepochybne je.
Napriek tomu sme aj medzi týmito ľuďmi, práve v dvoch krajoch s najvyššou segregáciou rómskych obyvateľov, v Košickom a Prešovskom kraji, kde máme komunitné centrá, našli vzory.
V príbehu každého nášho klienta je určitý smútok. Ale aj odhodlanie zmeniť svoju situáciu, čo je aj zásluhou
účinnej, odbornej a v mnohom inovatívnej pomoci.
Táto kniha, podobne ako Andal o dživipen z roku 2011 a Andal o dživipen 2 z roku 2015, je výkladnou skriňou
vplyvu správnych projektov, pochopenia východiskovej situácie klientov a adekvátneho prístupu. Vytvorili
sme ju z troch dôvodov: 1. Aby sme čitateľom umožnili pochopiť svet, problémy a túžby ľudí, ktorí sú bezradní,
zaznávaní a vylúčení; 2. Aby sme poukázali na ich statočnosť, ochotu popasovať sa s problémami a šťastie, aké
tým dosiahli; 3. Aby sme sa podelili aj s inými o naše skúsenosti, pretože veľmi si želáme, aby to, čo dosiahli
naši najlepší klienti, sa podarilo aj iným, ktorí sú tiež v nezávideniahodnej pozícii a nie sú našimi klientmi.
Prvú časť knihy tvoria naše analýzy problémov a odporúčania pre štátne orgány, verejnú správu, mestá a obce.
Inšpiratívne myšlienky azda nájdu aj školy, zamestnávatelia a iné neziskovky.
Druhú časť knihy tvoria príbehy ľudí, prevažne našich klientov.
Všetky ilustračné snímky zaznamenávajú život v lokalitách, kde ETP pôsobí. Ich autori sú rôzni – naši mladí
klienti zo Starej Ľubovne-Podsadku, ich tútor Dávid Korčkovský a Lydia Sokol, známa poľská fotografka,
ktorá žije v Spojených štátoch a tam ich aj vystavovala.
Prosíme, čítajte knihu s porozumením a otvoreným srdcom. A podľa svojich síl i kompetencií prispejte k tomu,
aby už žiaden Róm nikdy nemusel povedať „My, Rómovia, sme v situácii, že nám iní neveria. Ani sami si
neveríme,“ ako vraví vysokoškolsky vzdelaný Dávid.2
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Podľa Atlasu rómskych komunít 2013
Príbeh Idol mládeže, str. 62
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NAŠE VÝCHODISKÁ

E

TP Slovensko pracuje v sociálne vylúčených chudobných rómskych komunitách, prevažne na východnom Slovensku, už osemnásty rok. V osadách a getách, kde je chudoba koncentrovaná a viditeľná už

desaťročia. Ľudia v osadách zväčša, až na niektoré výnimočné príbehy, poznajú len život vo svojej komunite
a v chudobe. Aj ich rodičia a starí rodičia žili podobne.
Z generačnej chudoby sa jednotlivcovi alebo rodine len málokedy podarí vystúpiť bez pomoci zvonka. Máme
skúsenosť, že väčšina ľudí, ktorí v tejto pasci uviazli, svoje životné podmienky chcú zmeniť a pre svoje deti
si želajú lepší, zdravší a kvalitnejší život. Ale dieťa, ktoré sa v osade narodí, má len malú šancu, že sa z nej
dostane vlastnými silami.
Aj keď v ostatných rokoch nastal určitý pokrok, pomoc štátu je ťažkopádna, oneskorene reaguje na alarmujúci
vývoj a trendy. Výsledkom je, že počet ľudí v osadách, ktorí ostávajú bez vhodnej pomoci, ktorá by stimulovala
a rozvíjala chýbajúce zručnosti a zlepšila možnosti pre integráciu, je napriek všetkému stále veľmi vysoký.
Mimovládne, cirkevné organizácie a niektoré starostky a starostovia sú efektívnejší v hľadaní a testovaní

inovatívnych riešení. Majú vlastnú dlhoročnú skúsenosť z terénu, počúvajú obyvateľov osád, sú flexibilní,
odhodlaní a odvážni. Vítajú každý signál z národnej úrovne, ktorý dokazuje, že si štát osvojil alebo postupne
osvojuje – v teréne overený – nástroj konkrétneho riešenia. Ako príklad slúžia komunitné centrá spolu
s terénnou sociálnou prácou, ktoré od roku 2001 pilotovalo práve ETP a ďalšie neziskové a charitatívne
organizácie, napríklad Člověk v tísni – pobočka Slovensko, dnes pod názvom Človek v ohrození, Spoločnosť komunitných centier, Komunitné centrum menšín, Arcidiecézna charita Košice, ale tiež mentorský
a tútorský program, ktoré má ETP v portfóliu už od roku 2009. Najnovšie aj svojpomocná výstavba
rodinných domov do osobného vlastníctva, ktorá bude súčasťou komplexnej schémy prestupného
bývania, pilotovaná ETP od roku 2012, či projekt domovníkov realizovaný od roku 2009 Komunitným
centrom menšín alebo zdravotná mediácia, ktorú od roku 2017 poskytujú zamestnanci štátnej príspevkovej
organizácie Zdravé regióny a jej základ vznikol z iniciatívy neziskovej organizácie ACEC, ku ktorej sa neskôr
pridalo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Príkladov dobrej praxe je veľa. Bohužiaľ, často ostávajú iba lokálnymi projektmi, ktoré prinášajú čiastočnú
úľavu niekoľkým obyvateľom niektorých segregovaných osád. Desaťtisíce, prevažne detí, ale aj dospelých
naďalej žijú v podmienkach extrémnej chudoby. Bez komplexnej a dlhodobej pomoci len ťažko možno očakávať skutočné zlepšenie súčasného stavu. Ten je hanbou pre Slovensko, členskú krajinu EÚ, v 21. storočí.
Naše odporúčania sme zoradili od komplexnosti, pod ktorou rozumieme 1. poskytovanie podpory vo viacerých oblastiach súčasne: bývanie, vzdelávanie, zdravie a životný štýl, sociálne služby
a poradenstvo, zamestnanie a kariéra, finančný manažment a finančná inklúzia, voľnočasové
aktivity, bezpečnosť, ale tiež aj práca s verejnosťou, vrátane odbornej verejnosti; 2. spoluprácu
a vzdelávanie všetkých aktérov na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni;
3. prácu s celou vylúčenou komunitou, až po pomoc konkrétnemu človeku, konkrétnej rodine,
ktorá je individuálne „šitá na mieru“ jednotlivcovi alebo rodine.
Totiž, bez zlepšenia podmienok bývania rodiny ťažko predpokladať, že dieťa, ktoré si nemá ani kde napísať
úlohy, dosiahne výrazné zlepšenie prospechu v škole. Bez naplnenia základných potrieb všetkých členov
rodiny, vrátane zabezpečenia možností, kapacít a vhodných prístupov včasnej starostlivosti, predškolského
vzdelávania, rodičovských centier s vyškoleným a láskavým personálom ťažko očakávať úspešných žiakov
základnej školy. Ak niektorý alebo viacerí členovia rodiny majú významné zdravotné problémy alebo prob-
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lémy správania sa, ťažko očakávať plné zapojenie sa do školy, práce a zodpovednej starostlivosti o rodinu.
Ak rodina žije izolovane, bez sociálnych väzieb mimo svojej komunity, svojej najbližšej rodiny, zmysluplnú
prácu mimo osady si jej člen nájde len vo výnimočných prípadoch. Ak má rodina dlžoby a nespláca väčšinu
alebo všetky pôžičky a na krku exekútora, legálna práca nie je pre ňu riešením, a preto buď nepracujú alebo
hľadajú možnosti v sivej ekonomike. Napriek legislatívnym úpravám sa ešte stále stretávame s prípadmi,
kedy Rómovia dokázateľne čelia predsudkom na trhu práce. Spleť problémov generačnej chudoby je naozaj
zložitá a komplexná.
Hlavným cieľom činnosti ETP je taká podpora obyvateľov a rodín v segregovaných komunitách,
ktorá vedie k sebestačnosti, plnému zapojeniu sa do starostlivosti o rodinu, získaniu práce
a nadobudnutiu zodpovednosti za vlastný život. Povedané biblickým „naučiť chytať ryby“. Nástroje
našej práce nazývame sociálnymi investíciami, pretože výdavky na ne sa v budúcnosti mnohonásobne vrátia.
Investícia do čo najskoršieho rozvoja dieťaťa v extrémnej chudobe má, podľa riaditeľa Inštitútu finančnej
politiky Štefana Kišša, jednu z najväčších pridaných hodnôt pre rozvoj ľudí a aj pre celú spoločnosť. Efektom
terajších nákladov na centrá včasnej intervencie, predškolské kluby, materské školy, inovatívne vzdelávacie
metódy, rozvojové popoludňajšie školské kluby, mimoškolské aktivity, podporu stredoškolákov, cielenú prípravu na zamestnanie, pomoc pri jeho vyhľadaní a na vytvorenie dlhodobých vzťahov detí s dospelými mentormi
z majority, budú samostatní a vzdelaní mladí ľudia. Budú mať svoje sny a ciele a hlavne budú mať zručnosti
na to, aby presekli bludný kruh generačnej chudoby, v ktorej vyrástli. Ich rodičia medzitým potrebujú služby
sociálneho pracovníka, ktorý im pomôže vymaniť sa z dlhov, či vybaviť záležitosti na úradoch, pomôže požiadať
o finančnú podporu alebo návratnú mikropôžičku, ktorá im dovolí zakúpiť si pozemok, renovovať súčasné
bývanie alebo dokonca svojpomocne si postaviť pod odborným vedením vlastný dom, službu mediátora pracovnej integrácie, ktorý pomôže nájsť prácu, zotrvať v nej, vybudovať kariéru a získať dlhodobú sebestačnosť
pre jednotlivca aj celú jeho rodinu.
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Uplatňovať v segregovaných komunitách
komplexnosť s cieľom pomôcť ľuďom „z chudoby
k sebestačnosti“

N

a to, aby sa človek, ktorý sa narodil v generačnej chudobe v rómskej osade, vymanil z prostredia geta,
nestačí len to, aby sa zapájal do rôznych programov aktívnej politiky zamestnanosti. Tak ako je problém

chudoby komplexný, tak aj cesta z chudoby je zložitou a komplikovanou výzvou. „Prerod“ jednotlivca z chudoby na zamestnaného zástupcu strednostavovskej triedy si vyžaduje vôľu na strane jednotlivca, dlhodobo
poskytované intervencie zo strany spoločnosti, cielené súčasne do viacerých oblastí (zlepšenie kvality bývania
a hygienických podmienok, zabezpečenie možností pre vzdelávanie sa a rozvoj všetkých členov rodiny od
raného detstva až po získanie minimálne stredoškolského vzdelania s maturitou – tzv. prístup „od kolísky
po kariéru“, identifikovanie a odstránenie zdravotných prekážok, sieťovanie a prepájanie sociálnych skupín,
podporné programy zamerané na oddlženie a finančný manažment, podpora pri získaní, udržaní si zamestnania a kariérnom postupe), ale aj nemálo šťastia.
Komplikovaná a náročná cesta z chudoby si okrem toho žiada, aby jednotlivec mal dobre rozvinuté exekutívne
funkcie, emocionalitu aj výkonové funkcie. Musí vedieť kontrolovať svoju impulzivitu a/alebo agresivitu, byť
schopný sociálnej adaptácie, vedieť plánovať a rozhodovať sa, iniciovať nové činnosti a aktivity, mať rozvinutú
operačnú pamäť, dokázať úspešne zvládnuť a riešiť potenciálne problémové situácie, byť schopný naprávať
vlastné chyby a nezriedka aj zvládnuť rôzne patologické závislosti alebo traumy a depresie.
Výskumy tiež ukazujú, že ak sú jednotlivci, ktorí vyrástli v chudobnom prostredí správne a dlhodobo koučovaní,
mentorovaní, ich kognitívne, výkonové funkcie a emocionalita sa môžu výrazne zlepšiť. Zlepšenie fungovania
kognitívnych a exekutívnych funkcií jednotlivca sa pozitívne prejaví vo všetkých oblastiach, vrátane osobných
vzťahov, rodičovstva, hospodárenia s rodinnými financiami, dosiahnutého vzdelania až po úspech v zamestnaní.

Dlhodobé pôsobenie v tej istej lokalite

J

edným z najvážnejších problémov, s ktorými sa komunitní pracovníci stretávajú, je časová ohraničenosť ich aktivít. Väčšinou fungujú na báze projektov, ktorých financovanie končí dátumom stanoveným

v zmluve o poskytnutí finančnej dotácie alebo grantu. Všetky úspechy, naštartované procesy, vybudované

vzťahy s klientmi, či partnermi sú v ohrození, pokiaľ organizácia či obec nezoženie nový projekt. Nie je snáď
ani potrebné zdôrazňovať, že viditeľné zmeny v osadách sa nedajú uskutočniť za rok, dva ani päť. Odporúčame preto intervencie a projekty zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov segregovaných rómskych
osád, ktoré má v kompetencii štát, plánovať na desaťročia dopredu, bez ohľadu na to, či budú financované
prostredníctvom európskych fondov alebo priamo zo štátneho rozpočtu. Aktivity musia na seba nadväzovať
bez prerušení, pretože hrozí odchod skúsených pracovníkov a s nimi celého know-how. Nabúra sa dôvera
klientov, zníži sa ich naštartovaná motivácia a prácne budované vzťahy sa už neskôr nemusia obnoviť.
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Lokalita – inkluzívny prístup vedenia obce a jej
obyvateľov

V

ymanenie sa zo začarovaného kruhu života v segregovaných lokalitách nezávisí výlučne od ich obyvateľov, ale aj od prístupu majority. Naša prax potvrdzuje, že v lokalitách, kde je sociálne a priestorové

vylúčenie rómskej komunity výrazné a kde je pomoc zvonka minimálna, dosahujú žiaci slabšie výkony v škole
a následne ukončujú školskú dochádzku predčasne. S takou nízkou kvalifikáciou majú len málo možností
zamestnať sa. V týchto lokalitách je participácia Rómov na chode spoločnosti veľmi nízka alebo žiadna. Na
svoj status príslušníkov vylúčenej minority viac menej rezignovali, čo minimalizovalo alebo úplne eliminovalo
ich snahu o zmenu stavu. „Paternalistický prístup majority vytvára u Rómov pocit nutnej asistencie zo strany
inštitúcií, nechuť integrovať sa a posilňuje izoláciu napriek prointegračným projektom.“3
Naopak, v lokalitách, kde majú Rómovia zastúpenie v obecnej samospráve, kde dlhodobo pôsobí cirkev,
či miestne občianske združenia, ktoré aktívne zapájajú členov vylúčeného spoločenstva do chodu obce, je
všeobecné nastavenie Rómov viac proaktívne, čím sa zvyšuje ich šanca na úspech. Mnohokrát sa obyvatelia
osád zapoja do dobrovoľníckych aktivít, ktoré sú prospešné pre komunitu samotnú. Zámožnejší Rómovia
alebo ľudia z majority vedia poskytnúť možnosť privyrobiť si a lokálne pozitívne vzory inšpirujú (najmä) deti
a mládež na sebe pracovať a snažiť sa o zlepšenie situácie,4 či už jednotlivca alebo komunity ako celku.

Uplatňovať vo vzdelávaní prístup
„od kolísky po kariéru“

P

re úspešné štúdium potrebuje dieťa z vylúčených rómskych komunít nielen odbornú pedagogickú podporu, ale súčasne aj podporu človeka, ktorý mu dôveruje a sprevádza ho počas štúdií.

ETP poskytuje širokú škálu pomoci. Sú to príprava mladých ľudí na rodičovstvo a budúcu výchovu svojich detí,
poldenná predškolská výchova v priestoroch komunitných centier, či akceleračné školské kluby v spolupráci so
základnými školami. Dobré výsledky prinášajú i skupinový tútoring a zvlášť individuálny mentoring.5 Záujmu
detí sa tešia mimoškolské krúžky6 a nízkoprahové aktivity v komunitných centrách, individuálne doučovanie
podľa potrieb konkrétneho dieťaťa a tiež cielený osobnostný rozvoj zameraný na podporu sebaovládania, vytrvalosti, húževnatosti, sústredenia sa, dôrazu na službu druhým (dobrovoľníctvo), empatiu, ale aj na odborné
témy, zdravotnú výchovu a finančné vzdelávanie. Pre úplne najmenšie deti a ich rodičov je treba zriadiť centrá
včasnej intervencie, ktoré by poskytovali odbornú podporu rodičom vo výchove a nahrádzali bezpečné miesto
na rozvoj kognitívnych a sociálnych zručností dieťaťa (keďže doma chýbajú hračky, knižky a celkovo vhodné
podnety, cez ktoré dieťa v ranom veku spoznáva svet). Mimoriadne dôležité je viesť rodičov, aby podporovali
záujem svojich detí o vzdelanie.

3
Voľný preklad z: PÁCHOVÁ, A.; BITTNEROVÁ, D.; FRANKE, H.; RENDL, M.; SMETÁČKOVÁ I: Kluby FIE a KK: Vliv
na kognitivní, jazykové a matematické výkony - Výzkumná zpráva. Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UK Praha,
2016, s. 13; dostupné aj na https://bit.ly/2fQtl00
4
Príbeh Idol mládeže, str. 62
5
Príbehy Deti so zlým preukazom, str. 78, Farárka, str. 74, Tri učiteľky, str. 66, Maturantka, str. 72
6
Príbeh Farárka, str. 74
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Poskytovať obyvateľom vylúčených komunít
mediáciu pri pracovnej integrácii

N

edostatok kvalifikovaných zamestnancov, na ktorý upozorňujú zamestnávatelia a súčasne vysoká nezamestnanosť prevažne Rómov, najmä bez vzdelania alebo s nižším vzdelaním sú témy, ktoré sa na

Slovensku diskutujú už niekoľko rokov. Podľa našich informácií je asi pätina ľudí zamestnaná v sivej ekonomike, k čomu ich vedie viacero dôvodov (enormná zadlženosť a z nej vyplývajúce exekúcie, ktoré nie zriedka
odčerpajú polovicu legálne zarobenej výplaty, nedostatočná kvalifikácia, často žiadna alebo minimálna prax
a nevybudované pracovné návyky).
„Pokiaľ by sa miera zamestnanosti Rómov vyrovnala miere zamestnanosti majority, na trhu by pribudlo
takmer 150 tisíc pracujúcich,“ uvádzajú Anton Marcinčin a Ľubica Marcinčinová v analýze Trh práce a Rómovia7 z roku 2014.

Ako to však dosiahnuť? Naše praktické skúsenosti naznačujú niekoľko možností:
•

V rokoch 2012 až 2018 si šestnásť rodín v Rankovciach svojpomocne postavilo svoj vlastný rodinný
dom. Mnohí z mladých otcov rodín síce boli absolventmi dvojročného alebo trojročného študijného
odboru murár elokovaného pracoviska strednej odbornej technickej školy. Po skončení školy však tvrdili, že mali veľmi málo praktických skúseností zo stavebných prác. Počas alebo po ukončení výstavby
rodinného domu si prácu na pracovný pomer alebo dohodu našlo 10 dospelých klientov projektu.

•

Nástroje aktívnej politiky trhu práce, ako napríklad dobrovoľnícka činnosť (§ 52a), absolventská prax
(§ 51), odpracovanie dávok v hmotnej núdzi (§ 10), či Národný projekt Šanca na zamestnanie umožňujú
zamestnávateľovi zamestnať za relatívne výhodných finančných podmienok budúceho zamestnanca,
vyskúšať jeho pracovné schopnosti, návyky a disciplínu a rozhodnúť sa o tom, či mu ponúkne pracovný
pomer.

•

Zamestnávateľom odporúčame spoluprácu s neziskovými organizáciami, ktoré pracujú s obyvateľmi
vylúčených komunít. Tie im dokážu odporučiť spoľahlivých a pracovitých ľudí a pomôžu s ich prípravou
a pri vstupe do konkrétneho zamestnania (sprevádzanie na pracovný pohovor, praktické rady, pomoc
pri vybavovaní úradných záležitostí, motivácia zamestnanca pracovné miesto si udržať a podobne).

•

Absenciu pracovných návykov a nedostatok skúseností zamestnanca môže pomôcť eliminovať mediátor
pracovnej integrácie. Zamestnávateľ by mediátora poveril práve úlohami ako každodenná komunikácia s novými zamestnancami, orientácia na pracovisku a v pracovných úlohách, vysvetlenie všetkých
praktických náležitostí (strava, doprava, ako čítať výplatnú pásku, na čo všetko má zamestnanec nárok,
riešenie rôznych každodenných záležitostí). Predchádzalo by sa tak predčasným ukončeniam pracovného pomeru kvôli mnohokrát banálnym problémom.

7

https://bit.ly/2rKvdMa
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Zlepšiť kvalitu bývania, stabilitu rodín

Z

o skúseností vieme, že deti, ktoré žijú v biede segregovanej lokality, v chatrčkách bez pitnej vody, hygienických zariadení, často hladné, nemajú vytvorené vhodné podmienky na svoj rozvoj. Deti zo segrego-

vaných komunít - nie zriedka so zdravotnými obmedzeniami, bez prístupu k bezpečnému miestu, priestoru,
kde by si mohli plniť svoje školské povinnosti (písanie domácich úloh, samostatné štúdium) - majú len veľmi
nízku šancu na úspech. V izbe, ktorá slúži aj ako kuchyňa, spálňa a obývačka8, nemá dieťa možnosť v pokoji
pracovať a pripravovať sa na vyučovanie. Pravidelné cesty k studni na vodu9, či na drevo do lesa sťažujú dieťaťu možnosť nájsť si dostatok času na mimoškolské aktivity a prípravu do školy. Sporiace a mikropôžičkové
programy, ako aj programy svojpomocnej výstavby domov10, reagujú na danú situáciu a umožňujú rodinám
zlepšiť kvalitu bývania. Pri kúpe pozemku, svojpomocnej výstavbe rodinného domu do osobného vlastníctva,
alebo rekonštrukcii súčasného bývania je potrebné poskytnúť odbornú pomoc (stavebný učiteľ, sociálny pracovník, ktorý pomáha vybavovať úradné záležitosti a lektor finančného vzdelávania).

Vzdelávanie pracovníkov verejnej správy
a služieb

P

racovníkom verejného sektora (úradu práce, magistrátu, mestského alebo obecného úradu, vyšších územných celkov, sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, učiteľom, lekárom, policajtom a pod.) chýbajú

niektoré špecifické vedomosti a zručnosti teoretického aj praktického charakteru, ktoré sú potrebné na lepšie
porozumenie situácie chudobných komunít a ich obyvateľov. Znalosť týchto vedomostí a overených a osvedčených metód práce v prostredí chudobných segregovaných komunít zvýši ich profesionalitu a zladí prístup
viacerých aktérov k spoločným klientom. Znalosti pomôžu pracovníkovi lepšie porozumieť správaniu klienta

z vylúčenej komunity, pochopiť prostredie, z ktorého pochádza a zvýšia jeho profesionálnu schopnosť pomôcť
mu, aby sa trvalo a udržateľne vymanil z kritickej situácie.
ETP, ako jediná organizácia na Slovensku, pre tento účel realizuje pre pracovníkov verejného sektora školenie
Mosty z chudoby11. Metodická príručka Z chudoby k sebestačnosti12 ho vhodne dopĺňa. Po teoretickej stránke
poskytne školenie vysvetlenia a zdôvodnenie základných charakteristík, zákonitostí a pravidiel sociálno-ekonomického vnímania rozdielov sociálnych tried, so zvláštnym zreteľom na skupinu ľudí žijúcich v generačnej
chudobe. Po praktickej stránke poskytne odporúčania a rady pre konkrétne správanie a riešenie situácií v profesionálnej práci. Školenie Mosty z chudoby využíva prácu v skupinách, rozhovory, prezentovanie a obhajobu
vlastných myšlienok a názorov, hľadanie nových riešení a výmenu skúseností účastníkov.

Príbeh V karavane, str. 58
Príbeh Rodina, kde študujú, str. 56
10
Príbehy Už by som staval!, str. 80, Desaťnásobná mama, str. 82
11
Príbeh Expert, str. 86
12
POLLÁK, MIROSLAV; MAČÁKOVA, SLÁVKA; MUŠINKA, ALEXANDER; HYBÁČKOVÁ, BEÁTA: Z chudoby
k sebestačnosti. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, 2017. Dostupné na https://bit.ly/2G42LdM
8
9
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Poskytovanie komplexných služieb
v komunitných centrách

E

TP poskytuje komplexné sociálne služby v komunitných centrách (KC) od roku 2001. Počas 17 rokov
sme pôsobili vo viac ako 40 obciach na strednom a východnom Slovensku. Naše skúsenosti z terénu
sme prezentovali na lokálnej aj národnej úrovni a adresovali odporúčania kompetentným inštitúciám.

Spolupracovali sme pri tvorbe štandardov komunitných centier.
V súčasnosti (apríl 2018) má Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vo výkone 43 KC. Implementačná agentúra MPSVR SR eviduje činnosť približne 80 KC. Najčastejšie aktivity skupinového charakteru sú:
pomoc pri príprave na školské vyučovanie, preventívne a záujmové aktivity. Najčastejšie aktivity individuálneho
charakteru sú: poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Oceňujeme, že implementačná agentúra poskytuje pracovníkom KC metodickú podporu pri realizácii
jednotlivých aktivít. Odporúčame však, aby sa dbalo na kvalitu poskytovaných služieb. Niektoré KC služby
síce vykazujú, ale ich efekt je len pre hŕstku najaktívnejších miestnych Rómov, alebo sa zameriavajú len na
mimoškolské a záujmové činnosti detí, pričom absentuje práca s rodičmi, či dospievajúcimi mladými ľuďmi.
Naše skúsenosti hovoria, že komunitná práca má najväčší efekt, ak je zameraná na celú rodinu. To znamená podchytiť nielen deti, ktoré sú najľahšie „tvarovateľné“, majú chuť sa učiť nové veci a aj
za pomerne krátky čas je viditeľný pokrok. Deti v tínedžerskom veku prechádzajú náročným obdobím, kedy
sa rozhodujú o svojej budúcnosti. Vplyv rodiny, zvykov, tradičného rozdelenia rolí v rodine a mnohokrát nepriaznivá situácia (slabé vyhliadky na zamestnanie, nekvalitné alebo nedokončené vzdelanie) ani neposkytujú
mnoho možností. Rodičia a starí rodičia, ktorí roky, ba až generácie žili v chudobe, sú často skeptickí voči
zmenám. Preto odporúčame nasledovné programy komunitnej práce s celou rodinou, ktoré máme rokmi
preverené a prinášajú výsledky.

23

ODPORÚČANIA V KONTRÉTNEJ oblasti

24

ODPORÚČANIA V KONTRÉTNEJ oblasti
Poskytovanie komplexných služieb
v komunitných centrách

Povinné aktivity komunitných centier
1. Sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca a terénna
zdravotná asistencia
Základnou a aj široko realizovanou aktivitou je sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov. Sociálne poradenstvo v KC vhodne dopĺňajú pracovníci terénnej sociálnej práce, ktorých
zvyčajne zamestnáva obec/mesto a terénni zdravotní asistenti,13 ktorí sú zamestnaní v štátnej príspevkovej
organizácii Zdravé regióny.
2. Predškolské kluby pre deti vo veku 3-6 rokov
V súčasnosti sa predškolské vzdelávanie14 detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) stáva prioritou
pre štátne inštitúcie. Systémové opatrenie – povinná predškolská dochádzka od piatich rokov veku dieťaťa,
ktoré by malo zabezpečiť vyrovnanejšiu štartovaciu pozíciu pre deti z chudobných komunít, je aktuálnou témou.
Zároveň bude trvať ešte niekoľko rokov, kým sa vybudujú dostatočné kapacity, aby všetky deti zo segregovaných lokalít mali možnosť navštevovať materské škôlky plne rešpektujúce zásady inkluzívneho vzdelávania.
KC teda ešte nejaký čas budú hrať kľúčovú rolu v predškolskom vzdelávaní (pre kapacitné možnosti škôlok
najmä pre deti mladšie ako 5 rokov). Odporúčame v obciach s MRK vytvoriť vhodné podmienky, aby možnosť
navštevovať predškolské kluby a materské škôlky mali už deti vo veku od troch rokov.
3. Program práce s rodičmi
Úspešné zaradenie detí z MRK do bežných tried základných škôl závisí aj od spolupráce s rodinou a od miery
angažovanosti rodičov pri výchove. Cieľom kontinuálne implementovaných aktivít pre rodičov detí, navštevujúcich predškolské vzdelávanie alebo mimoškolské aktivity v KC, je skvalitniť vzťahy rodičov s deťmi a zároveň
motivovať rodičov, aby sa viac zapájali do vzdelávania svojich detí.
4. Mentorský program16
Dlhodobý a úprimný vzťah dieťaťa/mladého človeka z marginalizovanej rómskej komunity s človekom, ktorý patrí do inej spoločenskej triedy ho posúva k inému chápaniu sveta a možností, ktoré poskytuje. Mentor
dieťaťu nielen pomáha s prípravou do školy17, ale aktivitami, ktoré robia spolu (zvyčajne odlišné od tých, na
ktoré je dieťa zvyknuté z rodiny), rozhovormi o budúcnosti a prežívaním spoločných zážitkov rozvíja celú
osobnosť dieťaťa.
5. Tútorský program
Doučovanie, pomoc s domácimi úlohami, či precvičovanie učiva v neformálnom prostredí KC je veľmi vhodnou
a vďačnou aktivitou pre deti v školskom veku. Odporúčame úzku spoluprácu so školami, do ktorých deti chodia.

Príbeh V milionárskej štvrti, str. 70
Príbeh V milionárskej štvrti, str. 70
15
Príbeh Tri učiteľky, str. 66
16
Príbeh Deti so zlým preukazom, str. 78
17
Príbeh Tri učiteľky, str. 66
13

14
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6. Mimoškolské a záujmové činnosti
Mnohé deti z MRK nechodia do popoludňajších klubov a krúžkov realizovaných na školách. Dôvody sú rôzne: od finančných až po rôzne logistické prekážky (napr. na obed idú domov, do školy sa už nevrátia). KC je
ideálne miesto na poskytovanie záujmových aktivít, ktoré deti rozvíjajú18, trávia počas nich zmysluplne svoj
voľný čas a majú preventívno-socializačný charakter. Tento typ aktivít je obľúbený a aj široko realizovaný.
7. Finančné vzdelávanie a finančná gramotnosť pre deti aj dospelých19
Absolvovaním kurzu účastníci získajú vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú nevyhnutné na osvojenie si
vhodných techník pre dobré spravovanie peňazí, týkajúce sa zárobku, výdavkov, úspor, požičiavania a neskôr
aj investovania. Klienti sa učia plánovať si svoje financie a tiež sa učia ako si nasporiť na určitý vytýčený cieľ
v budúcnosti. Finančné vzdelávanie klientom pomôže aj rozumieť pascám rýchlych pôžičiek. Kurz, ktorý
poskytuje ETP klientom KC má dva moduly. Prvý (Nebojme sa peňazí) je určený deťom a mládeži a druhý
(Naplánuj si budúcnosť) je pre absolventov prvého modulu a dospelých.
8. Vzdelávacie programy zdravotnej osvety pre deti aj dospelých
Tieto programy majú nielen edukačný, ale aj preventívny význam. Odporúčame programy ako Mladé mamičky,
Sexuálna a zdravotná výchova, Protidrogové preventívne programy a pod.
9. Pracovné a kariérne poradenstvo a mediácia pracovnej integrácie20
Nový nástroj sociálnej práce – mediácia pracovnej integrácie – je postavená na individuálnej práci s klientom,
využíva dostupné nástroje aktívnej politiky trhu práce, no zahŕňa aj vytváranie a overovanie inovatívnych
prístupov. Mediátor pomáha zvyšovať zručnosti klientov potrebné pre získanie práce, motivuje, podporuje
a sprevádza klienta počas celého procesu, vrátane obdobia niekoľkých mesiacov nasledujúceho po uzavretí
pracovnej zmluvy. Odporúčame výrazne zvýšiť intenzitu poskytovania služieb pracovnej integrácie zamestnancami komunitných centier. Podrobnejšie informácie o mediácii pracovnej integrácie sú dostupné v publikácii
Pracovná integrácia.21
10. Špecializované sociálne služby v oblasti bývania
Pracovníci KC by mali byť schopní klientom poradiť ako si svoje bývanie zlegalizovať, zrekonštruovať alebo
postaviť nové. V súčasnosti sa realizujú národné projekty ako asistencia pri vysporiadavaní pozemkov, či
rôzne infraštruktúrne projekty (o ktoré si môže žiadať obec/mesto). ETP úspešne realizovalo komplexné
projekty zamerané na zlepšenie bývania, naše skúsenosti a odporúčania sú k dispozícii22, radi poskytneme
rady a odbornú pomoc komukoľvek (štát, obec, nezisková organizácia), kto sa rozhodne aplikovať program
svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva.

Príbeh Farárka, str. 74
MAČÁKOVÁ, SLÁVKA; STAŠÁKOVÁ, ĽUDMILA; VAVRINČÍK, MARTIN; HYBÁČKOVÁ, BEÁTA: Sporiaci program
IDA – Splňme si svoj sen. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, 2015, Vydavateľstvo Equilibria, s.r.o.,
Košice, 2015. Dostupné aj na: http://bit.ly/2eyHobF
20
HRUBÁ, LUCIA; MAČÁKOVÁ, SLÁVKA; STAŠÁKOVÁ, ĽUDMILA; ZELIZŇÁKOVÁ EVA: Pracovná integrácia;
Skúsenosti – výsledky – Odporúčania. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, 2016. Dostupné na http://bit.
ly/2beqGcz
21
HRUBÁ, LUCIA; MAČÁKOVÁ, SLÁVKA; STAŠÁKOVÁ, ĽUDMILA; ZELIZŇÁKOVÁ EVA: Pracovná integrácia;
Skúsenosti – výsledky – Odporúčania. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, 2016. Dostupné na http://bit.
ly/2beqGcz
22
MAČÁKOVA, SLAVOMÍRA; SMATANOVÁ, KATARÍNA; KUTAŠ, SLAVOMÍR; VAVRINČÍK, MARTIN; GONDOVÁ,
VIERA; ZELIZŇÁKOVÁ, EVA: Krok za krokom – Z chatrče do 3E domu. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný
rozvoj, 2014. Dostupné na: http://bit.ly/2ePdcWK
18
19
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Príbeh Farárka, str. 74
https://bit.ly/2KpZdUT
25
https://bit.ly/2AkfGWf
26
https://bit.ly/2s2nQ1n
27
https://bit.ly/2KohZMd
28
https://bit.ly/2qns6LL
29
https://bit.ly/2cEbJCq
30
HYBÁČKOVÁ, BEÁTA; MAČÁKOVÁ SKÁVKA; JEFFS GRAHAM: Andal o dživipen – Zo života. Vydavateľstvo
Equilibria, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, 2011. Dostupné na http://bit.ly/2ioz6RD
31
HYBÁČKOVÁ, BEÁTA; MAČÁKOVÁ SKÁVKA; STAŠÁKOVÁ, ĽUDMILA; HRUBÁ, LUCIA; ORSÁGOVÁ, LENKA;
ZELIZŇÁKOVÁ, EVA: Andal o dživipen – Zo života. Vydavateľstvo Equilibria, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný
rozvoj, 2015. Dostupné na https://bit.ly/2fkenuX
32
POLLÁK, MIROSLAV; MAČÁKOVA, SLÁVKA; MUŠINKA, ALEXANDER; HYBÁČKOVÁ, BEÁTA: Z chudoby
k sebestačnosti. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, 2017. Dostupné na https://bit.ly/2G42LdM
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Voliteľné aktivity v komunitných centrách
Odporúčame zaradiť napr.
1. Evanjelizačné a pastoračné aktivity23
2. Nízkoprahové aktivity
3. Letné denné tábory pre deti
4. Ad hoc víkendové alebo prázdninové vzdelávacie aktivity a pod.

Skúsenosti z práce v komunitných centrách

A

k je dobre nastavený obsah KC, netreba zabudnúť ani na sledovanie návštevnosti jednotlivých aktivít
a jeho následné prispôsobenie potrebám danej komunity. Ak je návštevnosť uspokojivá, je potrebné

pravidelne vyhodnocovať jej vplyv (správne určené ciele a indikátory).
Počas našej dlhoročnej práce v teréne sme vypozorovali, že nielen vhodné a kvalitné obsahové
nastavenie KC zaručí jeho úspech a úspech jeho klientov. Kľúčovými faktormi sú práve veci
„neviditeľné“. Aj keď sa nedajú vyčísliť, zriaďovateľ KC ich vie vo veľkej miere ovplyvniť:
•

Odhodlanie a osobná motivácia pracovníkov KC (ovplyvniť sa dá výberom vhodných pracovníkov,
primeraným odmeňovaním, podporou počas supervízií a ponukami na ďalší rozvoj, vzdelávanie).

•

Podpora lokálnej samosprávy (ovplyvniť sa dá vytvorením dobrých podmienok a predpokladov na
prácu v komunite, napr. dohodou o dlhodobom partnerstve, pravidelnými stretnutiami so zástupcami
obce a aktualizáciou naplánovaných aktivít podľa súčasnej situácie).

•

Spolupráca s partnermi na lokálnej úrovni ako terénni sociálni pracovníci, osvetári zdravia, školy všetkých stupňov, zamestnávatelia, iné organizácie, cirkev, dobrovoľníci, lekári a zdravotnícky personál
(ovplyvniť sa dá vytvorením dobrých vzťahov, vzájomnou podporou a spoluprácou).

•

Naladenie majoritnej spoločnosti, susedov v obci/meste (ovplyvniť sa dá organizovaním rôznych spoločných akcií kultúrneho, či športového charakteru, pozvaním susedov na vystúpenia pri rôznych
príležitostiach, organizovaním spoločných letných denných táborov pre všetky deti v obci/meste,
vytvorením atmosféry vzájomného rešpektu).

ETP vydalo nasledovné príručky a metodiky týkajúce sa jednotlivých vyššie spomenutých programov:
•

Pracovná integrácia24

•

Program práce s rodičmi25

•

Mentorský program26

•

Splňme si svoj sen – sporiaci program27

•

Krok za krokom z chatrče do 3E domu28

•

Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia29

•

Andal o dživipen30

•

Andal o živipen 231

•

Z chudoby k sebestačnosti32

Nájdete ich verejne prístupné na webovej stránke ETP Slovensko www.etp.sk, v časti
DOKUMENTY ― PUBLIKÁCIE.

29
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Metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho
obohacovania (Feuerstein Instrumental
Enrichment)

V

lokalitách, kde ETP pôsobí, začínajú deti z MRK povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy. V tom lepšom prípade, časť detí navštevuje predškolský klub v komunitnom

centre (KC). Do prvého, prípadne nultého ročníka nastupujú väčšinou s nerozvinutými kognitívnymi
zručnosťami. Vzdelávací systém v súčasnej podobe je však len veľmi málo pripravený reagovať na potreby
detí, ktorých životné podmienky a podnety vo vývine do šiestich rokov boli alebo sú iné, ako majú deti v štandardných podmienkach. Aj napriek snahe pracovníkov KC, učiteľov a ostatných odborných pracovníkov školstva
podávajú deti z marginalizovaných rómskych komunít (aj tie, ktoré KC navštevovali) nižší školský výkon,
ako ich rovesníci z majority. Časť žiakov z týchto komunít predčasne ukončuje školskú dochádzku33
a v štúdiu na stredných školách pokračujú len výnimočne.
Jednou z ciest ako zlepšiť školský výkon týchto detí sa javí metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (Feuerstein Instrumental Enrichment). FIE je akceleračný program,
ktorý rozvíja schopnosti myslieť a učiť sa. Vychádza z predpokladu, že intelekt nie je nemenný, a práve
naopak, dokáže sa prispôsobovať novým situáciám, je možné ho rozvíjať bez ohľadu na vek, znevýhodnenie
alebo socio-ekonomické pozadie.
V školskom roku 2013/2014 sme v spolupráci so základnými školami začali realizovať pilotné
overovanie metódy FIE vo vzdelávaní žiakov z Veľkej Idy a Košiciach-Šaci. Školský klub v Košiciach Šaci ukončil svoju činnosť po prvom roku z personálnych dôvodov, ale klub vo Veľkej Ide pokračuje
doteraz. Dvanásť detí, ktoré sa stretli prvýkrát s FIE metódou ako žiaci nultého ročníka, v nej
pokračujú už piaty rok.
V roku 2015/2016 sme využívanie FIE metódy v popoludňajšom vzdelávaní žiakov zo segregovaných komunít rozšírili o ďalšie tri skupiny žiakov prvých tried vo Veľkej Ide, Rankovciach
a Starej Ľubovni. Väčšina žiakov navštevuje FIE kluby dodnes, t.j. už tretí školský rok.
Prvá, pilotná, skupina žiakov z Veľkej Idy je špecifická. Ich triedna učiteľka je vyškolenou lektorkou FIE a teda
jej vplyv cítia počas dopoludňajšieho vyučovania všetci žiaci triedy, a tiež aj žiaci popoludňajšieho FIE klubu,
ktorý vedie. Ostatné spomínané skupiny žiakov sa s FIE metódou stretávajú iba popoludní vo FIE kluboch,
ktoré sa konajú buď v priestoroch školy (vo Veľkej Ide a v Starej Ľubovni), alebo v komunitnom centre
(Rankovce). FIE kluby majú rovnakú štruktúru a všetky vedú lektori, vyškolení vo FIE metóde.
Prebiehajú tri hodiny denne, štyri dni v týždni. Po skončení vyučovania deťom zabezpečujeme obed,
hodinu strávia športovými, či oddychovými aktivitami, hodinu aktívne pracujú s pracovnými listami (tzv.
inštrumentmi) a tretiu hodinu trávia kreatívnymi či rolovými hrami, hrajú sa so stavebnicami, didaktickými
pomôckami, či edukačnými hrami na tabletoch.

33

Príbehy Z učiteľky šička. A zo šičky učiteľka?, str. 54, V karavane, str. 58
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Školský výkon prvej skupiny dvanástich „FIE detí“ máme možnosť už piaty rok podrobne sledovať. Je to aj
vďaka ústretovosti vedenia Základnej školy vo Veľkej Ide a spolupráci s odborníkmi – psychológmi s praxou
v špeciálno-pedagogickom poradenstve. Výsledky porovnávame s kontrolnou skupinou ich rovesníkov, ktorí
pochádzajú tiež z Veľkej Idy a navštevujú tú istú základnú školu.
Školské výsledky (koncoročné vysvedčenia) ukazujú, že zo 17 žiakov (17 žiakov prichádza do
kontaktu s FIE metódou počas ranného vyučovania a 12 z nich chodí aj do popoludňajšieho
FIE  klubu) postúpilo 14 detí z nultého do štvrtého ročníka bez toho, aby opakovali ročník.
Z kontrolnej skupiny 12 detí bez FIE, je v štvrtom ročníku len jeden žiak.
„FIE deti“ majú tiež menej vymeškaných neospravedlnených hodín.
Kvalitatívne posúdenie detí, ktoré vypracovali odborné psychologičky počas testovania v apríli
2018, hovorí okrem iného aj nasledovné. „Deti zapojené do FIE programu mali lepšie vybudované pracovné návyky v zmysle lepšej pozornosti – koncentrácia, distribúcia, práceschopnosť.
Psychomotorické tempo primerané. Vedeli lepšie ovládať svoje impulzy a mali celkovo lepšie
nastavenie na prácu. Boli u nich vybudované aspoň základy strategického myslenia, pôsobili
dynamickejšie, viac zaangažovanejšie. Pri podpore a verbálnom povzbudení sa vedeli vybudiť
k lepším výkonom. Tešili sa úspechu, motivoval ich k ďalšej práci.
Naopak deti z kontrolnej skupiny, ktoré do programu neboli zapojené, mali pracovné návyky na
nízkej úrovni, až nevybudované vôbec. Mali zníženú koncentráciu a pomalé psychomotorické
tempo. V behaviorálnom prejave dominovala impulzivita a prekračovanie stanovených hraníc
správania. Pri práci boli nezaujaté a pôsobili zväčša pasívne až apaticky. Verbálna schopnosť
bola veľmi málo rozvinutá, bez schopnosti sformulovať myšlienku, odpovede väčšinou jednoslovné. V oblasti myslenia možno pozorovať zníženú motiváciu k samotnému uvažovaniu
nad danou úlohou. Ani po opakovanej mediácii neboli schopné využiť ponúkanú stratégiu pri
ďalších úlohách. Nápovedu vedeli podržať v pamäti len na krátky čas. Pri pochvale, či úspechu
boli bez akéhokoľvek emočného prejavu.“
Naše skúsenosti s FIE metódou sú síce overené len na neveľkej skupinke žiakov, ale sledujú 5-ročný vývoj tých
istých žiakov a ich rovesníkov z rovnakej lokality. Na základe našich hore uvedených zistení, môžeme teda
skonštatovať, že využitie FIE metódy je vhodné na základných školách, ktoré navštevujú deti
z marginalizovaných rómskych komunít. Deti tam prichádzajú do školy s masívnym deficitom
v oblasti kognitívnych (pamäť, pozornosť, myslenie, reč) či exekutívnych funkcií (plánovanie, organizácia činností, vôľa a schopnosť priebežnej kontroly a opravy prípadných chýb, schopnosť riadenia pozornosti
žiaducim smerom a odklon od nežiaducich podnetov, predvídanie budúcich dejov, sebakontrola, formulácia
realistických cieľov a určovanie priorít) oproti rovesníkom zo strednej triedy z majoritnej spoločnosti.
Testovanie, ktoré viedli psychológovia z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v roku
2016 v troch lokalitách (Veľká Ida, Rankovce, Stará Ľubovňa) hovorí, že priemerný mentálny
vek určený testovaním 60 žiakov na začiatku prvého ročníka, bol približne 3,9 rokov (pri vstupe
do školy majú deti dosiahnuť mentálny vek 6 rokov). Výsledky testovania necelej tridsiatky
žiakov z Veľkej Idy v roku 2013 hovoria ešte o horšej východiskovej pozícii týchto detí. Pred
nástupom do základnej školy ich priemerný mentálny vek bol len 3 roky.
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Odborníci tvrdia, že ak sa zanedbá rozvoj kognitívnych funkcií vo veku 0 - 6 rokov, už sa len veľmi ťažko dá
dobehnúť. Deti z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré v drvivej väčšine nenavštevujú predškolskú
prípravu, už pri nástupe do školy automaticky zaostávajú a súčasný školský systém nie je nastavený tak, aby
tento jav napravil. Deti v škole zväčša zažívajú neúspech už od nástupu do školy, ktorý negatívne ovplyvňuje
ich motiváciu sa vzdelávať a po základnej škole ďalej pokračovať v štúdiu na strednej škole.

Ak zhrnieme naše pozorovania intenzívneho 5-ročného pôsobenia FIE metódy na žiakov vo Veľkej Ide, môžeme konštatovať že:
•

sa rozvinuli kognitívne a exekutívne funkcie žiakov,

•

žiaci zažívajú úspech a radosť z práce,

•

vonkajšia motivácia sa zmenila na vnútornú,

•

vzrástol v nich pocit kompetencie a samostatnosti, pripravenosť na prácu, čím sa výrazne zlepšil
proces učenia,

•

žiaci lepšie kontrolujú svoje správanie a emócie a vedia ich aj pomenovať,

•

žiaci sa stali samostatnejšími a sebavedomejšími („Ja to zvládnem“), iniciatívnejšími pri práci, ktorú
začali vnímať ako ich vlastnú a dôležitú činnosť,

•

žiaci lepšie ovládajú slovenský jazyk,

•

zlepšila sa jemná motorika,

•

zlepšili sa komunikačné zručnosti,

•

dokážu pracovať v skupinách,

•

zvýšil sa záujem detí a ich rodičov o vzdelávanie.

ETP vydalo tieto príručky týkajúce sa spomenutého programu:
•

Učme sa učiť sa34

•

Učíme sa učiť sa35

MAČÁKOVÁ, SLÁVKA; HEVERIOVÁ, MÁRIA; ŠIMKOVÁ, SIMONA; VAVRINČÍK, MARTIN: Učme sa učiť sa. ETP
Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, 2015, dostupné na https://bit.ly/1SXXq77
35
MAČÁKOVÁ, SLÁVKA; RÉVÉSZOVÁ, ZUZANA; ORSÁGOVÁ, LENKA; PUSTULKOVÁ, DANKA; FORTUNOVÁ,
VLADIMÍRA; PAVLOVSKÁ, SOŇA; PILIPČUKOVÁ, NATÁLIA; BORZOVÁ, VERONIKA: Učíme sa učiť sa. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, 2016, dostupné na https://bit.ly/2fxspu5
34
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Metóda Feuersteinovho
Inštrumentálneho obohacovania

Odporúčania orientované na školu a samosprávu
•

Zabezpečiť poskytovanie služieb včasnej intervencie deťom (0 – 6 rokov) z vylúčených rómskych komunít, vrátane predškolského vzdelávania už od troch rokov veku detí (podľa
individuálnych potrieb detí).36

•

Pre žiakov základných škôl zo sociálne vylúčených rómskych komunít organizovať popoludňajšie
kluby, v ktorých budú žiakov vzdelávať kompetentní pedagogickí pracovníci overenými účinnými
výchovno vzdelávacími postupmi (napr. FIE), ktoré preukázateľne akcelerujú rozvoj kognitívnych schopností.

•

Popoludňajšie kluby organizovať v rozsahu troch hodín denne, minimálne štyrikrát týždenne v malých
skupinách do pätnásť žiakov tak, aby boli vystavení intervencii najmenej 8000 minút37 počas jedného
školského roka.

•

Do prípravy žiakov na vyučovanie zapájať rodičov, pravidelne organizovať stretnutia pedagogických pracovníkov s rodičmi žiakov, minimálne jedenkrát mesačne.

•

Škola by mala disponovať podporným kooperujúcim tímom špecialistov ako liečebný pedagóg,
psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, ako aj dostatočným počtom asistentov učiteľa, ktorí ovládajú
rómsky jazyk a môžu byť prítomní v každej triede.

•

Počet žiakov v triedach základných škôl, ktoré navštevujú deti zo segregovaných komunít, a to minimálne na prvom stupni, by mal byť výrazne znížený. Výsledky testovaní ukazujú, že výkony veľkého
počtu žiakov v oblasti neverbálnych a verbálnych rozumových schopností sa pohybuje v pásme nižšieho
priemeru alebo podpriemeru. Zvládnuť výučbu 25 žiakov s takýmito rozumovými schopnosťami, podľa
nášho názoru, vyžaduje od učiteľa nadľudské úsilie.

•

Malé zmeny, ktoré nevyžadujú skoro žiadne financie: preorganizovať sedenie v triedach (napr.
menšie skupinky žiakov oproti sebe, učiteľ medzi lavicami chodí, nestojí len vpredu, väčšia interakcia
medzi ním a žiakom, podporuje sa práca v skupinách, práca s celou skupinou v kruhu na koberci),
učiteľ svojich žiakov každé ráno víta pri vstupe do triedy, zaviesť v triede systém odmien a pochvál,
umožniť rómskym žiakom zo špeciálnych tried, aby participovali spolu s ostatnými rovesníkmi na
predmetoch, kde nie je nutné oddeľovanie a pod.)

•

Uvedené zmeny začať v lokalitách, kde je dobrá spolupráca školy so samosprávou, funkčné komunitné centrum, kde s obyvateľmi sociálne vylúčenej komunity dlhodobo pracuje cirkev alebo nezisková
organizácia.

36
Pri výbere detí, ktorým budú poskytované tieto služby, pri ich realizovaní v praxi a konkrétnych následkov je potrebné
vziať do úvahy ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, podľa ktorej orgány verejnej moci
musia zohľadniť osobitné vzdelávacie potreby detí zo znevýhodnených etnických a sociálnych skupín (viď napr. D.H.
a ostatní v. Česká republika zo dňa 13. novembra 2007; Sampari a ostatní v. Grécko zo dňa 11. decembra 2012; Horváth
a Kiss v. Maďarsko zo dňa 29. januára 2013).
37
Pozornosť žiakov je v rozsahu 10 – 20 minút. In PÁCHOVÁ, A.; BITTNEROVÁ, D.; FRANKE, H.; RENDL, M.;
SMETÁČKOVÁ I: Kluby FIE a KK: Vliv na kognitivní, jazykové a matematické výkony - Výzkumná zpráva. Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UK Praha, 2016, s. 110, dostupné aj na https://bit.ly/2fQtl00
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Odporúčania orientované
na pedagogických pracovníkov,
ktorí pracujú s deťmi z marginalizovaných
rómskych komunít
•

Profesijná príprava pedagogických a odborných zamestnancov škôl a vytvorené pracovné podmienky
(vrátane spoločenského postavenia a finančného ohodnotenia) predurčujú kvalitu výchovno-vzdelávacej praxe a tým aj možnosti presadenia inkluzívnych opatrení.

•

Učitelia žiakov zo sociálne vylúčených komunít majú mať dlhodobú pedagogickú odbornosť, schopnosť
reflexie, vo svojej práci majú voči deťom uplatňovať vrúcnu autoritu a vytvárať prehľadné a zrozumiteľné pravidlá pre žiakov a ich rodičov.

•

Zabezpečiť, aby učiteľov podporovali a viedli odborníci s vynikajúcimi schopnosťami a dlhoročnými
pedagogickými skúsenosťami vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK)
a sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) formou supervízií, tieňovania učiteľov, mentoringu,
webinárov, online konzultácií, sledovania osvedčených pedagogických postupov kolegov, ale aby im
poskytovali aj psychologickú podporu, pomoc a odborné rady z odboru špeciálnej pedagogiky a pod.

•

Zefektívniť vzdelávanie učiteľov žiakov z MRK v oblasti interkultúrnej citlivosti, ktorá rešpektuje
historické, regionálne a sociokultúrne podmienky, v akých sa problém vylúčenia rómskych komunít
vyvíjal. Do systému vzdelávania prizvať odborníkov, ktorí pedagogickým a ďalším zamestnancom
školy sprostredkujú autentické poznanie a vcítenie sa do podmienok domáceho prostredia žiakov.

•

Doplniť vzdelávanie učiteľov, ktorí pôsobia v základných školách, kde študujú deti zo segregovaných
lokalít o sprostredkované učenie (FIE), poznanie metakognitívnych stratégií a schopnosť reflexie vlastného pedagogického postupu.

•

Pripravovať vzdelávanie budúcich učiteľov žiakov z MRK tak, aby budúci pedagógovia už počas vysokoškolského štúdia (zaradením vhodných študijných predmetov do vzdelávacieho procesu a absolvovaním
odbornej praxe) mali možnosť sa zoznámiť so špecifikami pedagogickej práce v školách s vysokým
počtom žiakov zo segregovaných lokalít.

•

Pedagogickú prax študenta orientovať na zvyšovanie jeho kompetencií pri rozpoznávaní rozmanitých
potrieb žiakov, akceptovaní prejavov ich individuality v školskej triede, identifikácie osobitnosti učenia
sa žiakov a špecifické výchovno-vzdelávacie potreby. Vo vyučovaní aplikovať prostriedky pedagogickej
diagnostiky.

•

Iniciovať dobrovoľnícku činnosť študentov pedagogických študijných odborov počas letných prázdnin
pri aktivitách s deťmi z MRK (v komunitých centrách, letných táboroch).

•

Metodicko-pedagogické centrá by mali poskytovať podporu vzájomnými inšpiratívnymi stretnutiami,
konzultáciami s odborníkmi, supervíziami, webinármi a pod.
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Odporúčania orientované na pedagogickopsychologické poradenstvo
•

Postupne zavádzať dynamické testovanie žiakov v poradniach a na školách, napríklad LPAD (Learning
Potential /Propensity/ Assessment Device je dynamické hodnotenie, ktoré hodnotí potenciál dieťaťa učiť sa). Výsledky dynamického testovania s odporúčaniami o ďalších potrebných intervenciách,
vhodných postupoch práce s konkrétnym žiakom navrhujeme sprostredkovať triednemu učiteľovi na
začiatku štúdia na základnej škole a potom najmenej jedenkrát za tri roky. Dynamický test dá návod,
ako pracovať s dieťaťom, akú špeciálnu starostlivosť špecialistov si dieťa vyžaduje.

36
Pri výbere detí, ktorým budú poskytované tieto služby, pri ich realizovaní v praxi a konkrétnych následkov je potrebné
vziať do úvahy ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, podľa ktorej orgány verejnej moci
musia zohľadniť osobitné vzdelávacie potreby detí zo znevýhodnených etnických a sociálnych skupín (viď napr. D.H.
a ostatní v. Česká republika zo dňa 13. novembra 2007; Sampari a ostatní v. Grécko zo dňa 11. decembra 2012; Horváth
a Kiss v. Maďarsko zo dňa 29. januára 2013).
37
Pozornosť žiakov je v rozsahu 10 – 20 minút. In PÁCHOVÁ, A.; BITTNEROVÁ, D.; FRANKE, H.; RENDL, M.;
SMETÁČKOVÁ I: Kluby FIE a KK: Vliv na kognitivní, jazykové a matematické výkony – Výzkumná zpráva. Katedra
psychológie Pedagogickej fakulty UK Praha, 2016, s. 110, dostupné aj na https://bit.ly/2fQtl00
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Sprostredkovanie mentora a tútora deťom
z vylúčených komunít
„Mať vzťahy s ľuďmi, ktorí sa od vás líšia a mať vzdelanie, to sú dva kľúčové nástroje
na vymanenie sa z chudoby. V priemere trvá tri generácie dostať sa z generačnej
chudoby medzi vysokoškolsky vzdelaných ľudí.“38

M

entorský program začalo ETP realizovať v roku 2009. Dosiaľ ním prešli tri stovky detí, ktoré sú v porovnaní so svojimi rovesníkmi úspešnejšie v ukončení strednej školy a uplatnení sa na trhu práce. Naša

štatistika, ktorú vyhodnocujeme od roku 2012 hovorí, že každý štvrtý mladý absolvent strednej školy,

ktorý mal v komunitnom centre ETP mentora, má v súčasnosti zamestnanie. Spomedzi tých
mladých ľudí z osád so stredoškolským vzdelaním, ktorí síce pravidelne navštevovali komunitné centrum, ale nemali mentora (kapacity ETP sú limitované), má prácu len každý štrnásty.
Prečo je mentorský program taký dôležitý? Nízka vzdelanostná úroveň detí, často nedokončené ani základné
vzdelanie, neúspechy zažívané na základnej škole,39 nedostatok vzorov v osade, začarovaný kruh nezamestnanosti a chudoby, neznalosť možností a iného spôsobu života nemotivujú deti pokračovať v ďalšom vzdelávaní.
Ak sa aj dieťa rozhodne študovať ďalej, zvyčajne je to elokované pracovisko strednej školy, ktoré ponúka
dvojročný študijný program bez výučného listu a ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti osady. Deti sa z rôznych
dôvodov neodvážia prihlásiť na kvalitnejšie stredné školy vo väčšom meste, mnohokrát je to tiež otázka nedostatku financií, nepodporného domáceho prostredia, alebo len nevedia o iných možnostiach. Pravidelný
kontakt s mentorom, ktorým je odhodlaný a chápajúci človek zo strednej triedy prevažne z majority, pomáha
eliminovať spomenuté.
Tak ako je Feuersteinova metóda kľúčová pre žiačikov, ktorí nastupujú na základné školy a pomáha im dohnať zameškaný vývoj v učení sa, rozvoji kognitívnych funkcií, tak mentorský program je veľmi vhodným
pokračovaním pre starších žiakov. Pre oba programy je charakteristické slovo dôvera v schopnosti detí
prekonať zaužívaný spôsob života v generačnej chudobe.
Mentor pomáha deťom, ktoré navštevujú základné a stredné školy:
• dosiahnuť čo najlepšie školské výsledky (čo najlepší školský prospech bez opakovania
ročníka),
• motivuje k pravidelnej dochádzke do školy (minimum vymeškaných hodín) a zmysluplnému tráveniu voľného času,
• k pochopeniu zodpovednosti k vzdelaniu a k plánovaniu svojej budúcnosti (pokračovanie v štúdiu na strednej, či vysokej škole a hľadaní si zamestnania).
Dlhodobým vzťahom človeka, ktorý sa o svojho chránenca zaujíma a dôveruje v jeho schopnosti, si dieťa buduje sebadôveru, zlepšuje sociálne zručnosti, spoznáva inšpiratívnych ľudí, či

38
39

Ruby Payne, ktorá celý svoj odborný život venuje štúdiu príčin chudoby.
Príbeh Deti so zlým preukazom, str. 78
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miesta a získava nový pohľad na život, viac rozumie možnostiam a výzvam. Mentor je kamarát,
ktorý svojho chránenca ťahá za svojím snom.
ETP mentori sa stretávajú so svojimi chránencami 2x týždenne, stretnutie trvá dve hodiny (t.j. každé dieťa
trávi s mentorom štyri hodiny týždenne). Stretnutia prebiehajú najmä v priestoroch komunitného centra,
ale aj v rámci výletov, či spoločných voľnočasových aktivít, kedy spolu navštevujú zaujímavé miesta v okolí,
resp. miesta, kde dieťa nikdy pred tým nebolo (zoo, divadlo, kino, múzeum, knižnica, cukráreň v centre mesta, turistika, športové či kultúrne podujatie, výlet do zahraničia a pod.). Mentor v rámci potrieb chránenca
pomáha v rôznych oblastiach, napríklad s prípravou do školy, výberom strednej či vysokej školy (ideálne
mimo bydliska, chránencom neodporúčame štúdium na elokovanom pracovisku strednej školy v blízkosti
segregovanej lokality, ale motivujeme ich, aby si vybrali strednú školu v okresnom meste, kde žiak bude môcť
študovať spoločne so žiakmi z majority), zaujíma sa o jeho záľuby, podporuje ho v talente, plánuje a navštevuje s chránencom zaujímavé miesta. Mentor je mostom medzi životom v osade a životom strednej
triedy. Pomáha chránencovi prekonať priepastné rozdiely.
Zo začiatku nášho pôsobenia v marginalizovaných rómskych komunitách bolo takmer nemožné vysvetliť
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. Tento
názor sa postupne zmenil aj vďaka mentorskému programu. Rodičia detí, ktoré sú zapojené do neformálnych
aktivít v KC, si postupne uvedomujú, aké dôležité je pre ich deti vzdelanie a aj to, ako dosiahnuté vzdelanie
ovplyvňuje šance na získanie práce a na 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 rodičov.40
Unikátnou formou mentoringu je online mentoring,41 ktorý ETP začalo pilotne realizovať v roku
2016. Deti tak majú okrem svojich lokálnych mentorov, s ktorými sa stretávajú 2x týždenne
osobne, ešte svojho online mentora, s ktorým komunikujú raz týždenne prevažne cez skype.
Program presiahol hranice Slovenska. Mentormi sa stali aj Slováci, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí
(15 krajín z celého sveta, napr. USA, Kanada, Spojené arabské emiráty, Česká republika…). Online mentoring
je pre nich cestou ako venovať svoj čas užitočnej pomoci vo vlastnej krajine. Pre dieťa predstavuje spojenie
s iným svetom a dosiaľ nepoznanými možnosťami. Online mentoring je nová forma mentoringu, kedy sa
priateľský kontakt mentora a chránenca buduje prevažne prostredníctvom IT technológií. Na Slovensku
a pravdepodobne aj v Európe sme jediná organizácia, ktorá tento typ programu pre rómske deti realizuje.
Mentorský program je vhodné dopĺňať tútorským programom. Je to intenzívna forma pomoci s prípravou do školy formou doučovania a pomoci s domácimi úlohami. Tútor pracuje
individuálne s chránencom, alebo v skupinkách s viacerými. Stretávajú sa pravidelne dvakrát
týždenne, po dve hodiny.

40
41

Príbehy Krajčír a mentor, str. 65, Tri učiteľky, str. 66, Rodina, kde sa študuje, str. 56
Príbehy Krajčír a mentor, str. 65, Tri učiteľky, str. 66, Rodina, kde sa študuje, str. 56
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Pozorovanie vplyvu stredoškolského vzdelania na život
jednotlivca i krajiny (výskum z USA)

L

evin a kol. (2006) vypočítali, že tí študenti, ktorí neukončili strednú školu, majú priemerný
ročný príjem 23 000 dolárov. Úspešný absolvent strednej školy zarába o 48 percent viac,

človek s vyšším pomaturitným vzdelaním získava o 78 percent viac a vysokoškolsky vzdelaný
človek zarába o 346 percent viac. Absolventi strednej školy žijú o 6-9 rokov dlhšie ako tí, ktorí

ju neukončili a majú lepšie zdravie. Je o 10-20 percent menšia pravdepodobnosť, že sa zapoja
do trestnej činnosti. O 20-40 percent je menšia pravdepodobnosť, že budú závislí na sociálnych
dávkach. Tieto náklady sociálneho systému na dospelých, ktorí sú na sociálnych dávkach, či
vo väzení, ďaleko prevyšujú náklady zásahov do vzdelávacieho systému v čase ich mladosti.
Absolvovanie strednej školy (predpokladá sa, že absolvent sa zamestná) zvyšuje štátu daňové
príjmy, znižuje jeho výdavky na zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o odsúdených a sociálnu
pomoc. Absolventi stredných škôl sa môžu tešiť z vyššieho príjmu, lepšieho zdravia a tým aj
životného šťastia. Myšlienka, že cieľ výučby a vzdelania je širší ako úspech samotný, bola predmetom už dávnych diskusií Platóna a jeho predchodcov, Rousseaua až po moderných mysliteľov.
Jeden z najdôležitejších významov vzdelania je rozvoj kritického myslenia. Občania, ktorí vedia
vyhodnocovať informácie, klásť (si) otázky a tvoriť si vlastný názor, sa stávajú aktívnymi, kompetentnými a premyslene kritickými v našom zložitom svete. To zahŕňa: kritické hodnotenie
politických záležitostí, ktoré ovplyvňujú komunitu, krajinu a svet; schopnosť skúmať, uvažovať
a argumentovať s odvolaním sa na históriu a tradíciu, rešpektujúc seba i ostatných, so záujmom
o život a blaho každého človeka; a schopnosť premýšľať o tom, čo je dobré pre seba a pre iných
(pozri Nussbaum, 2010). Školstvo by malo mať veľký vplyv nielen na zvyšovanie poznania
a porozumenia, ale aj na posilnenie osobnosti: intelektu, morálky, občianskej angažovanosti
a pracovnej výkonnosti (Shields, 2011).42

HATTIE, JOHN (2012-03-15). Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning (Kindle na stranách
239-252). Taylor and Francis. Verzia pre Kindle. Voľný preklad.

42
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Dôležité
•

Sústrediť sa na kvalitný výber mentorov. Do mentorského programu 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
skúseností v rámci svojej organizácie aj s inými organizáciami, ktoré poskytujú podobné formy mentoringu alebo tútoringu.

•

Deti a mládež vyberať do mentorského programu zodpovedne, pri výbere spolupracovať s partnerskými základnými a strednými školami. Aktivity a výber vhodných mentorov „šiť na mieru“ jednotlivých chránencov s cieľom dlhodobo mladých ľudí 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 komunitného centra.

•

Iniciovať podpis spoločnej zmluvy/memoranda o spolupráci medzi základnou školou a komunitným
centrom.

•

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

•

Komunitné centrum by malo príslušnej základnej škole automaticky poskytovať informácie o tom, ktoré
deti pravidelne navštevujú aktivity, ktoré sú zaradené do mentorského programu (vrátane kontaktov
na mentorov) a ktoré deti a v akom rozsahu absolvovali v komunitnom centre predškolskú prípravu.

•

Základná škola by mala komunitnému centru poskytnúť kolekciu učebníc na doučovanie. Je potrebné
tiež vytvoriť systém pravidelnej komunikácie medzi učiteľmi a komunitným centrom, resp. mentormi,
aby bolo doučovanie čo najefektívnejšie.

•

Mentorský program je potrebné rozšíriť na niekoľko stretnutí mentorov s chránencami za týždeň
a zvýšiť počet mentorov, aby bolo možné do 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 stojí rozšírenie mentorského programu aj na prvý stupeň
základnej školy (od 3. ročníka), pretože životné ambície sa rozvíjajú už v tomto veku.

•

Veľmi žiaduce je vytvoriť finančnú rezervu na drobné pohostenie mentorovaných detí – zmrzlinu, 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.
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•

Je vhodné lokálny mentoring doplniť online mentoringom. Odporúčame vytvoriť v komunitnom centre
na to podmienky – priestory, technické vybavenie (počítač, slúchadlá, kamera, internet). Koordinátor by mal obozretne vyberať online mentorov (podľa manuálu), zabezpečiť jeho pravidelný kontakt
s chránencom a monitorovať úspešnosť vzájomnej komunikácie.

•

Online mentoring si vyžaduje aj propagáciu v médiách a na sociálnych sieťach, aby sa záujemcovia (aj
potenciálni podporovatelia) o mentoring o programe dozvedeli.
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Z učiteľky šička. A zo šičky učiteľka?

V

o veľkej hale pracuje niekoľko desiatok ľudí, žien i mužov, mladých i starších. Každý má pred sebou
šijací stroj. Pri tých, čo zošívajú látku, sa sedí, pri tých na kožu sa stojí. Celých osem hodín. Látky i kože

sú ťažké, ruky majú čo držať. Nastrihané kusy látky sa na páse pohybujú od jedného šiča k druhému a každý
zošíva svoje diely. Na konci pásu vyjdú hotové poťahy do áut. Devätnásťročná, útla Romana Horváthová
z Veľkej Idy je hneď pri prvom stroji a zošíva boky poťahov.
„Spočiatku som si na konci zmeny necítila ruky. Za štyri mesiace som si zvykla,“ hovorí.
Do roboty chodí od pondelka do soboty. Vždy od šiestej ráno do druhej popoludní, alebo od druhej poobede do desiatej večer. Pracovisko je v Košiciach. Aby sa naň z domu dostala, musí prestupovať. Nepríjemné
je to najmä večer.
Prácu si našla cez internet. So životopisom jej pomohli v komunitnom centre a usmernili ju aj v tom, ako
vystupovať na pohovore. Keď sa jej personalisti spýtali, či niekedy šila, hrdo odpovedala: „Mám dvojročnú
strednú školu v odbore výroba konfekcie.“ Bez problémov ju prijali.
Romana zarába z celej rodiny najlepšie. Dostane len o pár eur menej, ako mama s otcom dokopy, a preto
im pomáha. Dvaja starší súrodenci sa už osamostatnili a majú svoje rodiny, ale doma ostali ešte štyria mladší
súrodenci – Kristian, Regina, Dominik a Dominika. Keď nedávno spomenula, že by sa rada vrátila do školy,
mama sa s trochou obavy spýtala, či chce nechať prácu. Otec ju povzbudil: „Ak chceš študovať, choď.“
„Pravdepodobne pôjdem, ale externe, aby som aj zarábala,“ rozhoduje sa. Vyhovuje jej, že má peniaze, za
tých pár mesiacov si už aj niečo našetrila.
„S terajšou prácou som spokojná, ale nerada by som ju robila navždy. Chcela by som tvoriť, pracovať
s ľuďmi a najradšej s deťmi,“ vraví.
Ešte pred rokom mala svoj sen na dosah ruky. Žiaľ, zvíťazila jej prudká povaha, čo teraz ľutuje. Bola prváčkou denného štúdia na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach a plánovala, že po matúre
sa stane učiteľkou v materskej škole. Lenže po mesiaci v škole jej stačilo drobné nedorozumenie s jednou
učiteľkou a odišla. Darmo ju prehovárala aj zástupkyňa riaditeľky, v hlave mala jediné: „Nikto na mňa nebude
kričať!“ Vôbec ju nezaujímalo, že si tým môže pokaziť celý budúci život.
Zachovala sa ako väčšina detí z osady, ktoré nevedia ovládať svoje emócie. Tie, ktoré majú šťastie a v školskom klube sa stretnú s Feuersteinovou metódou Inštrumentálneho obohacovania, sa rýchlo zbavia tohto
neduhu. Impulzívnosť a agresívnosť sú znakom toho, že človek vyrastá v prostredí plnom chaosu, v generačnej
chudobe.
Romana od malička túžila byť učiteľkou. Už ako staršia školáčka sa obklopila skupinou detí z rodiny i cudzích a učila ich čítať, písať. Keď im došli ceruzky či perá, vybrala zo svojho vždy plného peračníka a dala
im. Keď nemali zošity, za mamine peniaze im ich kúpila. S tými, čo už chodili do školy, robila domáce úlohy
a učila ich recitovať básničky. Pomáhala jej sesternica Jožka, dnes lokálna asistentka v komunitnom centre.
„Deti ma oslovovali pani učiteľka a vykali mi. Juj, ako sa mi to páčilo,“ pochválila sa. V škole ju považovali
za dobrú recitátorku i speváčku a za výhry v školskej súťaži získavala fixty a omaľovánky.
Napriek tomu bola v miestnej základnej škole stále v triede B, ktorú navštevovali len deti z osady. Do „áčky“
chodili biele deti. Žiakov z „béčky“ tam preradili len výnimočne. Romana sa od začiatku snažila a dobre učila,
ale do „áčky“ ju dali až v ôsmej triede. Noví spolužiaci ju spočiatku neprijali, odmietala ju aj jej pôvodná trieda
a zo školy chodievala s plačom.
„V,áčke‘ sa učilo omnoho lepšie a celkom inak, ako som bola zvyknutá. Vyhovovalo mi to, ale chýbali mi
vedomosti, ktoré mali spolužiaci. Zaostávala som a na konci školského roka som prepadla,“ zverila sa s prvým
veľkým neúspechom. Bola sklamaná a rodičia prekvapení. Mama v škole prosila, aby ju nechali pokračovať
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v deviatom ročníku, ale nedovolili. Zo základnej školy tak odišla len s ukončenou ôsmou triedou a rozplynul
sa jej sen, že bude učiteľkou. Za dva roky sa vyučila za krajčírku. Deviaty ročník si dokončila až potom v Košiciach. Nastúpila na akadémiu, ale…
„Už som sa poučila. Keď sa tam znovu dostanem, len tak to nevzdám,“ tvrdí. Nevylučuje, že by po maturite
šla aj na vysokú školu.
„Chcem žiť v meste v peknom byte alebo v dome. S vydajom sa neponáhľam a plánujem najviac dve deti.
Nechcem byť ako moje spolužiačky z ,béčky‘, ktoré už majú deti a žiadnu perspektívu,“ vraví.
„Na prvom mieste je pre mňa zaujímavá práca,“ rozhodla sa. Nechce ostať navždy béčkom.
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Rodina, kde študujú

„J

a a maturovať?,“ zasmiala sa pani Mária Čisárová, keď sme ju pokúšali, či sa i ona nechystá na strednú
školu. Dve deti má v druhom ročníku Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach a ide

im to tam dobre. Všetkých šesť odmalička naháňala, aby sa učili a netolerovala im žiadne lajdáctvo. Ba aj na

cudzie kričí, keď vidí, že zanedbávajú úlohy, alebo len tak nemilobohu púšťajú z rúk životné šance. V poslednom čase ju hnevá neter Laďa, ktorá nechala strednú školu.
„A vlastne, prečo by som nemohla študovať?,“ prestala sa smiať. „Keby sa mi na to Lucia popýtala a dalo by
sa,“ zamyslela sa. (Lucia Lučaiová je vedúcou komunitného centra vo Veľkej Ide. Často k Čisárovcom prichádza
a chváli ich, rodičov i deti. Ako mentorka sa venuje ich dcére Erike a synovi Bertymu.)
Manžel Bartolomej spozornel: „A kto sa bude starať o rodinu, keď pôjdeš do školy?,“ zamiešal sa. „Veď
by som chodila externe, len raz v týždni,“ pohotovo odpovedala. „Tak to môžeš,“ súhlasil a zdá sa, že sa mu
ženina myšlienka vcelku zapáčila. Sám skončil strednú školu bez matúry.
Keby sa Mária v šestnástich nezoznámila so sedemnásťročným Bartolomejom, možno by bolo všetko inak.
Obaja sa v základnej škole dobre učili, obaja ju skončili v deviatej triede, lenže ako blesk ich zasiahla láska a už
na nič iné nemysleli, len jeden na druhého. Onedlho boli pytačky a v jej sedemnástich sa im narodil Nikolas.
Keď mladá mamička dovŕšila plnoletosť, zobrali sa a stále sú spolu. Rok po Nikolasovi prišiel na svet Leo,
potom Mário, Erika, po dvoch rokoch Bartolomej a po ďalších štyroch rokoch Melisa, teraz dvanásťročná.
Najprv bývali u Máriiných rodičov v starej osade. Potom tam Bartolomej postavil pre rodinu malý domček
a v ňom strávili štyri roky.
„Nebolo to tam dobré,“ hovorí pán Bartolomej a pokračuje: „Život v starej osade je veľmi náročný. Voda sa
musí nosiť zo studne na okraji osady, pretože k domom ju nemožno priviesť.“
Bol zvyknutý na niečo celkom iné. Vyrastal na sídlisku v Košiciach, kde boli voda a kúrenie samozrejmosťou. Keď sa jeho rodičia vysťahovali do Anglicka a byt predali, chlapca zobrala babka do Veľkej Idy. Mohol
ísť s rodičmi, ale nechcel.
„Už šestnásť rokov pracujem v US Steele. Najprv som robil na koksovni a teraz som prvým strojníkom
v závode Oceliareň,“ rozpráva. Každé ráno o päť dvadsať sadá na bicykel, aby stihol šichtu na šiestu. „Mám
dobrú prácu a slušne zarábam,“ pokračuje. „Aj preto som sa nedokázal uspokojiť s tým, že moja rodina žila
v ťažkých podmienkach. Uvažoval som, že si zoberiem hypotéku a kúpim malý domček. Páčila sa mi predstava,
že pôjdeme do Buzice,“ hovorí.
Potom sa vyskytla ešte lepšia možnosť. Obec sa v spolupráci s US Steelom pustila do stavby domov v novej
osade. Podmienkou bolo, že tam bude bývať rodina zamestnanca fabriky a bude riadne platiť. Po tridsiatich
rokoch sa dom stane majetkom rodiny, ktorá v ňom býva.
„Sme tu jedenásť rokov. Stačí ešte devätnásť a bude to naše,“ teší sa.
Pri návšteve ich domu by ste nepovedali, že tu celé tie roky žije rodina s toľkými deťmi. Vidno, že domácnosť
drží v rukách dobrá gazdiná a gazda sa stará o dom. Ak treba, pomôžu aj deti.
„Doma máme len štyri deti. Leo má svoju rodinu a býva v Turni nad Bodvou. Nikolas odmalička vyrastá
u babičky v osade a domov sa chodí len osprchovať a porozprávať. Tak sa mu to páči,“ hovorí mama.
Leo a Mário ukončili dvojročnú strednú školu a obaja pracujú v US Steele. Nikolas sa vyučil za murára, ale
nebol s tým spokojný. Miluje hudbu a ťahalo ho to na konzervatórium, kde vychodil jeden ročník. Škola bola
finančne náročná, a preto si šiel privyrobiť do Anglicka. Po pol roku triedenia odpadu sa s tromi nasporenými
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stovkami vrátil domov a nastúpil na Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu, kde spolu so sestrou Erikou
študujú odbor učiteľstvo v materskej škole. Teraz sú druháci a škola ich baví. Nikolas stále sníva o muzike
a verí, že v práci s deťmi ju uplatní. Eriku najviac baví psychológia a pedagogika. Keď praxovala v triede nultiakov v základnej škole, najradšej by si ju tam už aj nechali. Erika má však iné plány – riadne zmaturovať
a potom na vysokú školu. Vraví, že na chlapcov má ešte dosť času. Je jedným z najkrajších dievčat vo Veľkej
Ide. Okrem lokálnej mentorky sa jej venuje online mentorka, spisovateľka Mirizmá Kirkov.
Do základnej školy chodia z rodiny už len dvaja – deviatak Bartolomej, ktorý sa chystá na hutnícku školu
a jeho snom je pracovať v US Steele. Jeden čas ho mimoriadne bavila fotografia a vyhral fotosúťaž Centra pre
interkultúrny rozvoj Menšiny na Slovensku v obrazoch. Aj on má online mentora, je až z Ameriky a po slovensky sa naučil, keď tu žil. Najmladšia Melisa má namierené na pedagogickú školu a už teraz za ňou denne
prichádzajú spolužiačky, aby im pomohla s úlohami. Von chodí menej a väčšinu času doma číta.
„Posielam ju medzi deti, ale na druhej strane sa mi páči, že ju bavia knihy. Aj ja rada čítam,“ vraví pani
Mária. Knihy jej nosieva Erika.
Tri Čisárových deti chodia pravidelne a rady do komunitného centra. Erike práve tam poradili školu, ktorá jej vyhovuje, sama sa nevedela rozhodnúť, lebo ju bavilo všetko. Erika s Bertym boli s ETP aj na letných
táboroch vo Vyšných Ružbachoch a na víkendových pobytoch v Bratislave a vo Vysokých Tatrách.
Čisárovci majú radosť zo svojich detí a pánu Bartolomejovi by neprekážalo, keby ešte pribudli… S tým ale
Mária nesúhlasí: „Veď už mám tridsaťosem rokov,“ dôvodí.
„Viete si predstaviť, ako náš dom zosmutnel, keď deti odrástli?,“ posťažoval sa otec rodiny. Pokoj sa mu
vrátil, až keď k nim začal chodiť vnúčik Mário.
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V karavane

„A

le nebudete u nás robiť fotky,“ bola podmienka pani Angely Horváthovej, aby súhlasila s našim
stretnutím a napísaním tohto príbehu. Za to, ako so svojou rodinou býva, sa hanbí.

Trvá to už štyri roky. V ich - vlastne obecnom - karaváne na konci novej osady vo Veľkej Ide, za ktorý me-

sačne platia sedemdesiattri eur, im v zime zamŕza voda a deti sa v noci budia na drkotanie zubami. Trochu sa
to zlepšilo, keď si zvonku svoj „dom“ zateplili polystyrénom. Aby si to mohli dovoliť, museli si zobrať pôžičku.
Kolesá podložili, aby im „dom“ neušiel.
V takýchto podmienkach, v karavanoch, žije v osade pätnásť rodín.
„Každý cent je pre nás dôležitý,“ hovorí dvadsaťosemročná Angela, matka troch detí, jedenásťročnej Marienky, šesťročnej Alenky a poldruharočnej Stely. Z rodiny pracuje len sama, manžel Ján nemá robotu. Pracoval
v US Steele, ale vyhodili ho. Raz po šichte vyniesol von, ani nevie prečo, tašku, ktorá bola odhodená v šatni.
Hneď za bránou ho zobrali policajti a obvinili z krádeže. V taške bola meď. Odvtedy má zakázaný vstup do
fabriky. „Niekto to tam zámerne položil,“ je presvedčený. Odvtedy si nevie nájsť robotu.
Jediné, čo dokázal zohnať, bolo testovanie autosedadiel vlastnou váhou. „Opakované sadanie na autosedačky, napojené na senzory. Je potrebné spraviť 400 sedov za 30 minút, následne sa 30 minút oddychuje.
Zaplatené je však za celú hodinu,“ píše sa v pracovnej ponuke. Zarába sa 3,40 na hodinu. Na pracovnú zmenu
pripadá tritisícsto sedov. To málokto vydrží. Tridsaťročný Ján Horváth si na to netrúfol. „Zničil by som sa.
A za tie peniaze…“ Tak je z neho muž v domácnosti bez zárobku.
„Chcel by som poriadnu, ťažkú, chlapskú robotu,“ pokračuje.
„Nebola by v zahraničí?“ pýtame sa.
„Aby si tam našiel inú…,“ vyskočila Angela.
„Bol som v Anglicku. Pol roka som triedil odpad. Každé ráno som na bicykli prešiel dvanásť kilometrov,
aby som sa o pol piatej postavil do radu. Kto tak nespravil, práca sa mu neušla. Bolo to pred piatimi rokmi
a vydržal som tam pol roka. Našetril som peniaze a urobili sme si za ne svadbu. Sme so ženou trinásť rokov,
ale nikdy sme na ňu nemali peniaze.“
Ján pochádza z Moldavy nad Bodvou. Vyrastal v mestskom byte a učil sa vcelku dobre. Ukončil deviatu
triedu, nastúpil na strednú školu, ale nedokončil ju.
Angela pochádza z dvanásťdetnej rodiny z Veľkej Idy, z osady, čo bola pri škole a zbúrali ju. V škole jej to
nešlo a dostala sa len po siedmu triedu. V pätnástich sa na zábave dala dokopy s Jánom a v sedemnástich prvý
raz porodila. Pred časom bola dobrovoľníčkou v komunitnom centre ETP a boli sme s ňou veľmi spokojní. Keď
sa v miestnej základnej škole uvoľnilo miesto upratovačky, naše veľkoidianske kolegyne sa za ňu prihovorili
a pomohli jej napísať životopis.
„V škole som videla, ako pracuje popoludňajší školský klub. Veľmi sa mi to páčilo, deti sa učili i hrali, veľa
sa rozprávali a chodili tam rady. Mali výborné učiteľky. Bolo mi ľúto, že moja Marienka sa tam nedostala.
Poprosila som a Marienku dodatočne zobrali. Odvtedy sa celkom zmenila. Na školu sa teší, robí pokroky
a učiteľka sa na ňu nesťažuje. Som rada, že má dvojky, trojky. Veľmi chcem, aby z nej niečo bolo a nemusela
by sa v živote trápiť tak, ako ja,“ hovorí Angela.
„Bol by som rád, keby sa stala zdravotnou sestrou,“ mieni otec.
Mladšia dcéra chodí do komunitného centra na predškolskú prípravu.
„Alenka už vie narátať do desať, pozná všetky farby a rada kreslí. V komunitnom centre je toľko krásnych
hračiek…,“ nadchýna sa mama.
Doma majú jedného plyšového maca. V ich stiesnenom obydlí nie je na hračky miesto, ledva sa doň zmestí oblečenie, riady a ostatné nutné veci. Karavan majú rozdelený na tri miestnosti. Najväčšia je kuchyňa
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s „obývačkou“, kde je malá kuchynská linka, sporák a pec, stôl so stoličkami a dva neveľké gaučíky. Tam spia
dievčatá. Rodičom patrí spálňa, kam sa vojde len manželská posteľ a úzka skriňa. K „bytu“ ešte patrí malinká
kúpeľňa s toaletou a práčkou.
Práčka vyperie sama, ale aj tak je s praním kopa roboty.
„Naša kanalizácia je vedro, ktoré chodíme vylievať. Je pod práčkou, záchodom, sprchou aj kuchynským
umývadlom. Som v domácnosti, tak je to moja starosť,“ vraví Ján. Doma uvarí, uprace a odvedie Alenku do
„škôlky“.
Angela je zamestnaná v US Steele. Robí pomocnú silu v kuchyni a je s tým spokojná. Vstáva o štvrtej,
o piatej už sedí v autobuse a domov sa vracia o tretej.
„Robím ako kôň a stále sme nič nenadobudli. S mužom sa máme radi, žijeme pekne a deti nám robia radosť.
Len to naše bývanie je zúfalé,“ vraví.
Jej veľkým prianím je mať taký dom, ako si s pomocou pôžičky ETP svojpomocne postavili Rómovia z osady
v Rankovciach.
„Stále o tom snívam, rozmýšľam, ako by sa to dalo a predstavujem si, že aj my tak bývame. Úplne by nám
stačila kuchyňa, izba pre deti, druhá pre nás a kúpeľňa s toaletou,“ hovorí. A vzápätí rezignovane dodáva: „Za
snívanie sa neplatí. Môžem snívať aj o hviezde z neba…“
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Idol mládeže

„M

y, Rómovia sme v situácii, že nám iní neveria. Ani sami si neveríme,“ hovorí náš kolega, vedúci
komunitného centra v Starej Ľubovni-Podsadku, Dávid Korčkovský.

„Tebe niekto neverí? Alebo že by si si ty sám neveril?,“ žiada sa zapochybovať.

Žiaľ, vieme, že Dávid vraví pravdu, i keď možno nie zo svojej osobnej skúsenosti. Citlivo vníma dianie okolo
seba a nespravodlivosť na iných sa ho dotýka rovnako, akoby ju páchali na ňom.
Dávid už dávno nie je tým tínedžerom – lídrom miestnej mládeže a inšpirátorom aj dospelých, o ktorom
sme písali v prvej knihe Andal o dživipen. V druhej knihe Andal o dživipen sme zaznamenali jeho obdobie
štúdia na Katolíckej univerzite. Odvtedy spromoval, v odbore sociálna práca získal titul Magister a uvažuje
nad doktorandským štúdiom. Hneď po škole sa zamestnal v ETP. Zmužnel, založil si rodinu a je tatkom.
„Už ako tínedžer som pochopil a riadil som sa tým, že v živote treba mať tri piliere: Najprv vzdelanie, vďaka
ktorému získam dobrú prácu. A dobrá práca mi umožní aj dobré bývanie.
Dávid je pre podsadskú mládež idolom.
„Mojím snom je stať sa sociálnym pracovníkom. Vzorom mi je Dávid,“ napísal sedemnásťročný Jožko Čureja.
Aj Dávid mal svoje vzory. Jedným z nich bol jeho dedko Július Korčkovský, niekdajší sociálny pracovník
v Podsadku.
Dávid si so všetkými deckami v komunitnom centre tyká.
„Keď chcem, aby sme sa stali priateľmi, mám azda žiadať, aby ma oslovovali pán Dávid?“ Zasmial sa pri
tejto predstave. Napriek kamarátskemu osloveniu ho deti počúvajú a rešpektujú. Výnimkou je len predškoláčka
Nelka, ktorá všetkým „musí“ dať najavo, že ten úžasný Dávid je jej brat…
„Pre naše deti je veľmi dôležitý pocit bezpečia,“ hovorí Dávid. Že môžu dôverovať, že ich nik neurazí,
nestrápni, nezosmiešni. Že ak spravia chybu, dostanú šancu napraviť ju a že každý, kto niečo robí, robí aj
chyby. Vie vytvoriť deťom takú atmosféru, kde prejavia to najlepšie, čo v sebe majú. Vymýšľa zaujímavé témy
na rozhovory, dáva im príťažlivé úlohy, duchaplné hádanky, pri ktorých sa hrajú a súčasne učia, berie ich na
výlety, kam by sa inak nedostali – do Popradu na športový zápas, či na výstavu motoriek.
„Už od vysokej školy som tútorom skupinky chlapcov, čo sa zaujímajú o fotografiu,“ prezrádza. Spolu chodia
„loviť“ zábery, hodnotia si ich a upravujú na počítači. Alebo si spolu pozrú film a rozoberajú – prečo sa hlavný
hrdina zachoval takto, ako by to dopadlo, keby konal inak, čo ho viedlo k svojmu konaniu, aký podiel na jeho
správaní mali iní a prečo to bolo tak. Učí deti, že každý má svoju hodnotu a ak o nej nevie, treba mu pomôcť,
aby ju v sebe objavil. A to sa nedá v prostredí strachu a nedôvery, s akým sa deti z osady často stretávajú.
Do komunitného centra už prichádzajú aj deti jeho kamarátov. S tými sa dobre spolupracuje, rodičia majú
záujem o ich budúcnosť a vedú ich k učeniu sa. Horšie je to, ak vidí, že to, čo s deťmi v komunitnom centre
buduje, sa v rodine nerozvíja, ale stráca. „Je mi z toho smutno, ale neostáva iné, ako nájsť cestu aj k takýmto
rodinám“, vraví.
Jeho rodičia ho od malička viedli k statočnej práci. Kým boli malé, hovorili s nimi po rómsky, neskôr už
po slovensky, aby to mali v škole ľahšie. Dávid takmer celú základnú školu vychodil s čistými jednotkami, až
v puberte sa mu vlúdili aj dvojky.
V ETP pracuje takmer dva roky. Spoluzakladal projekt online mentoringu Schopné deti, bol pri prvých
pohovoroch so záujemcami o online mentorovanie, so schopnými deťmi chodí na letné týždňové rekreačno–
vzdelávacie pobyty a na víkendové výlety. Denne v komunitnom centre vedie popoludňajší školský klub, kde
uplatňuje inovatívnu Feuersteinovu metódu Inštrumentálneho obohacovania. Pracuje aj s deťmi v predškolskej príprave, kde práve preto, že často nevedia po slovensky, je potrebný iný prístup, ako sa bežne uplatňuje
v materských školách. Venuje sa mladším i starším školákom, rodičom a odkedy sa stal vedúcim komunitného
centra, má na starosti celý jeho chod.
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„Svoju prácu mám rád, pretože má veľký význam,“ konštatuje. Radosť má aj z toho, že môže pôsobiť tam,
kde vyrastal. Asi preto tamojším deťom dobre rozumie. Všetky pozná po mene, rovnako aj ich rodičov. Aj keď
má akademický titul, neprestal byť jedným z nich.
„Som hrdý na to, že som Róm,“ hovorí.
A my v ETP sme zas hrdí na to, že máme takého príma kolegu.
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Krajčír a mentor

P

ísmeno L, nožnice, písmeno D. Všetko čiernym na bielom podklade. Taká je grafika značky Lukáš Dunka.
Dvadsaťtriročný krajčír Lukáš oblečenie nielen šije, ale aj navrhuje - dámske, pánske, detské, spoločen-

ské, domáce, zhotovuje aj papuče a doplnky - náhrdelníky, náušnice, náramky. Na prvú módnu prehliadku ho
nahovoril jeho online mentor, informatik a živnostník Peter zo stredného Slovenska. Po úspechu prehliadky
oslovili Lukáša z centra voľného času v Starej Ľubovni a ponúkli mu, aby tam viedol krajčírsky krúžok. Robí
to veľmi rád, už predtým mal v komunitnom centre ETP skupinku chlapcov a spolu šili, prevažne textilné
bábiky, ktoré aj obliekali. Krúžok v centre voľného času má len raz za týždeň, takže náplňou jeho práce je aj
udržiavanie čistoty, prípadne ubytovanie hostí. Aj za to je vďačný.
Lukáš pochádza z rómskej osady v Starej Ľubovni-Podsadku. Má sedem súrodencov a už len mamu. Na
strednej škole získal krajčírsku kvalifikáciu, ale prácu si nenašiel. Keď sa niekam hlásil a povedal, že je z rómskej
osady, nedebatovali s ním. A tak, aby si vyplnil čas, šije a prešíva pre celú osadu. Žiadna miestna rodinná či

spoločenská udalosť sa neobíde bez toho, aby za ním nedošli, že treba nové šaty. Ľudia v osade sú chudobní,
nemajú na parádne látky, preto Lukáš šije len z materiálov, čo mu niekto podaruje. Niekedy sú to celé metre,
inokedy kúsky a veľakrát musí mocno špekulovať, aby z toho čosi vyčaroval. Vždy to skombinuje tak, že sa
to ľuďom páči.
„Verím, že raz budem mať svoj salón a obchod,“ hovorí. „Možno na začiatok budem svoje modely dávať
do cudzieho obchodu. Kúpim si figurínu do výkladu a budem ju obliekať,“ spresnil svoju predstavu. Dúfa, že
mu v tom pomôže módna prehliadka v máji v Starej Ľubovni, kde predstaví pestrú, letnú kolekciu. Takisto
ušitú len z podarovaných látok.
Módna prehliadka, hoci pripravená „na kolene“, sa však neobíde bez peňazí. Pre prácu pri návrhoch a so
strihmi potrebuje notebook, zišla by sa tlačiareň, propagácia si vyžaduje fotoaparát. Nič z toho donedávna
nemal a nemohol si dovoliť kúpiť. Aj tu mu pomohol online mentor Peter a na darcovský portál ĽudiaĽuďom
napísali spoločne výzvu s prosbou o pomoc. Notebook už vďaka darcom má, i keď starší. Pred štyrmi rokmi si
Lukáš vďaka darcom z tohto portálu kúpil šijací stroj a krajčírske potreby. Nič z toho nevyšlo navnivoč, Lukáš
svojím šitím ľuďom pomáha. A mieni aj naďalej, modely z pripravovanej prehliadky podaruje chudobným
ľuďom z osady, ktorí o modernom oblečení len snívajú.
„Túžim dosiahnuť viac, ako býva zvykom v našej osade. Hodiny sedím za šijacím strojom, usilovne pracujem, zdokonaľujem sa v šití i v navrhovaní a dbám, aby som zakaždým odovzdal kvalitnú robotu. Vždy, keď
prídem o štvrtej z práce domov, sadám si ku krajčírskej či návrhárskej práci a robím aspoň do polnoci. Mama
mi vraví, že sa už o mňa bojí, aby som z toho neochorel, ale ja sa nebojím. Mám veľký cieľ,“ hovorí.
Ďalšie hobby je pre neho kaderníctvo. Podsadským ženám vytvára denné i slávnostné účesy.
„Mám odvážne sny a veľké plány, ale bez podpory môjho online mentora by som si na ne netrúfol. Nemal
by som ani vlastnú módnu prehliadku. S ním to bolo jednoduché. Je fajn, keď viete, že niekto za vami stojí“.
Peter sa venuje Lukášovi už druhý rok. Našli sa cez projekt ETP Schopné deti. Denne sú na diaľku v kontakte, vytvorilo sa medzi nimi priateľstvo a dvakrát sa aj osobne stretli. „Sme si ako bratia,“ vraví Lukáš.
Pre mladého človeka z rómskej osady, ktorý má skúsenosť iba so životom podľa tamojších zabehaných
modelov v duchu nepísaných pravidiel chudoby, je mentor obrovským zásahom do jeho bytia a perspektívy.
Mentoring ako proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovania ľudského a sociálneho kapitálu,
slúži aj ako psychosociálna podpora chránenca v oblasti vzdelania, práce, kariéry a profesionálneho rastu.
Nie nadarmo sa hovorí, že mentoring je dar zo srdca, ktorý dáva mentor chránencovi.
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Tri učiteľky

A

gneska Čurejová, Barborka Čurejová a Barborka Porčogošová sú kamarátky odjakživa. Spolu idú do
školy i zo školy, spolu trávia voľný čas a spolu doučujú skupinku mladších detí – raz u jednej, inokedy

u druhej či tretej, alebo tam, kde ich „žiak“ býva.
Teraz už chodia do mestskej školy. Do mesta autobusom a domov pešo. Nastúpili tam len v minulom
školskom roku, keď boli piatačky. Dovtedy boli v Základnej škole Podsadek, ktorú navštevujú len rómske
deti. Nosili z nej dvojky.
„Jednotky sa v Podsadku nedávajú. Najlepšia známka je dvojka,“ hovorí Barborka Porčogošová.
Sú z osady v Starej Ľubovni-Podsadku a ich rodiny bývajú v pekných domoch. Agneska je zo šiestich detí,
prvá Barborka zo siedmich a druhá Barborka z troch.
Všetky tri majú dobré a starostlivé mamy. Už za mala ich naučili variť, upratovať a vštepili im, že je dôležité,
aby sa učili. Samy sa veľmi mladé vydali, otehotneli a ani jedna z nich to nedotiahla na maturitu. Chcú, aby
sa to podarilo ich deťom.
Otcovia dievčat sú pracovití. Nikdy nie bez roboty a bez príjmu. Otec Barborky Porčogošovej zarába najlepšie.
Vyučil sa za murára a je živnostník. Teraz chodieva na týždňovky do Bratislavy a doma je len počas víkendov.
Tatko ďalšej Barborky je členom Rómskej hliadky a Agneskin ocko je robotníkom v EKOS-e.
Keď mali osem rokov, zamýšľali sa, čím chcú byť, keď vyrastú.
„Budeme učiteľky,“ vyhlásila Barborka Čurejová. Kamarátkam sa to zapáčilo a ochotne súhlasili. Odvtedy
prešli štyri roky a na ich rozhodnutí sa nič nezmenilo. Ba sú k nemu bližšie.
Všetky tri na seba upozornili už v predškolskej príprave v komunitnom centre. Boli bystré, pracovité,
výrečné a slušné. Takisto v základnej škole.
„Škoda, že nám nedávali úlohy a nemohli sme si nosiť domov učebnice,“ posťažovali sa.
Dostali veľmi dobrú mentorku Soňu Pavlovskú, ktorá sa im denne dôkladne venovala. Učila sa s nimi,
brávala ich na výlety, do mesta, prezreli si Ľubovniansky hrad, chodili do knižnice, na nákupy a nekonečne
veľa sa rozprávali o všetkom možnom. Keď prestúpili do mestskej školy, každý deň s ňou dreli angličtinu.
Nečudo, že v nej zaostávali, v Podsadku mali cudzí jazyk od tretej triedy, ale deti v meste už od prvej.
Dve Barborky a Agneska (a ešte deviatak Jožko Čureja) boli prvými deťmi, ktoré z Podsadku prestúpili do
mestskej školy. Vtedajší vedúci komunitného centra Peter Gomolák usúdil, že sú šikovné a zaslúžia si náročnejšie vzdelanie, ktoré im otvorí perspektívu.
V novej škole si našli kamarátky a rýchlo ich prebolelo, že prvý mesiac boli pre triedu len Cigánky. Cítia
sa tam fajn a chvália učiteľov.
Keď odchádzali zo školy v Podsadku, spolužiakom bolo smutno, že nemôžu ísť tiež. Agneskina mama
sa bála, aby jej tam neublížili. Sama chodila do mesta do školy (druhý stupeň základnej školy bol vtedy len
v meste) a užila si svoje. Rodičia Barboriek boli nadšení. Pani Porčogošovú však mrzelo, že sa tam nedostal
aj jej štrnásťročný Dominik. Prestúpil až o rok neskôr ako deviatak a od septembra ide na strednú školu, kde
sa vyučí za inštalatéra.
Ani jednu z troch učiteliek (inak o dievčatách v ETP už ani nehovoríme) rozhodne netreba nútiť do učenia.
Nové prostredie a všetko, čo sa učia a čo sa deje v škole, ich fascinuje. S radosťou si nosia domov knihy a zošity.
Jediný problém majú, že nemôžu sedieť všetky tri v jednej lavici.
„Striedame sa. Každá s každou sedí nejaký čas,“ vraví Barborka Čurejová. Učitelia to tolerujú, lebo nikdy
nevyrušujú.
Agneska si obľúbila geografiu. „Dnes sme dostali zaujímavú úlohu. Máme napísať, čo dovážame z Afriky,“
vraví a teší sa, ako to bude zisťovať na internete. Barborku Čurejovú baví dejepis a Barborku Porčogošovú
slovenský jazyk a literatúra.
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Všetky tri vedia, že ak by im niečo nešlo, pomôže im ich mentorka Janka Pierová, učiteľka základnej školy.
Barborky učí aj hrať na klavíri. Agneske sa viac páči gitara a venuje sa jej Peter Gomolák.
Keď ETP rozbehlo projekt online mentoringu Schopné deti, tri učiteľky nemohli ostať bokom a medzi prvými
sa zapáčili šikovným online mentorkám. Agnesku si zobrala Petra Davidíková z Londýna, Barborku Čurejovú
Janka Kmec-Koščová z Nitry a Barborku Porčogošovú Dáša Šimková z Banskej Bystrice. Online mentorky
sú mladé, sympatické absolventky vysokých škôl, majú dobrú prácu a pochopenie pre deti z osady. Prvý raz
sa s dievčatami naživo videli v Bratislave na prvom stretnutí schopných detí s online mentormi. Petra, Janka
a Dáša sa skamarátili a čas už trávili iba spolu, v šestici. Janka má rodičov v Starej Ľubovni a často za nimi
chodieva. Pri žiadnej návšteve, ani počas sviatkov, neobíde svoju Barborku. A keďže Barborka všade chodí
s kamarátkami, na výletoch sú vždy štyri. Takisto je to, keď do Podsadku príde Janka. Petra by tiež rada prišla
častejšie, ale z Londýna nemôže. Zakaždým, keď dievčatá navštívi niektorá online mentorka, donesie im knihy.
Barborky a Agneska sú so svojimi online mentorkami takmer denne v kontakte a preberajú školské i osobné
témy. Na päťdňovej Letnej akadémii vo Vyšných Ružbachoch sa navzájom užili do sýtosti.
Agneska a Barborka Čurejová vidia svoju budúcnosť medzi malými žiačikmi. Chystajú sa na strednú pedagogickú školu a potom na pedagogickú fakultu. Barborka Porčogošová trochu skorigovala svoj plán, na
strednú pôjde s kamarátkami, ale potom by rada študovala herectvo. Kto ju videl moderovať na oslave Dňa
Rómov, nečuduje sa.
Ani jedna z nich sa nechce vydať pred promóciou, všetky chcú mať po dve deti a bývať v meste. Hovoria to
tak vážne, že hoci majú len dvanásť rokov, veríme im. A držíme palce.
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V milionárskej štvrti

D

céry Ivany a Ladislava Galdunovcov z Rankoviec majú veľmi dobrú výchovu. Keď jedna z nich sa v ich
spoločnej izbe zatvorí, druhá prv, než vojde, zaklope. Robia to samy od seba. Jazmínka má desať rokov

a Nelka osem. Staršia je piatačka, jednotkárka a tak pekne číta, že ju volajú čítavať nultiakom. Mladšej sa občas
pritrafí dvojka či trojka. Obe sa rady učia. Pravidelne chodia do komunitného centra a zapájajú sa do aktivít.
Nelka si tam píše aj úlohy. Jazmínka radšej doma, a ak treba, pomôže mama. Keď boli dievčatá malé, chodili
do materskej školy ako jedny z mála rómskych detí. Pani riaditeľka sa už pýtala, kedy nastúpi aj najmladší
z rodiny, trojročný Filip. Možno, že už v septembri. Dosiaľ, kým je mama v práci, je s ním babka. Ak vonku
mrzne, alebo veľmi prší, príde za ním, inak ho k nej vodia.
Babka Turtáková žije v osade a ešte pred dvomi rokmi tam bývala aj Ivana s rodinou. Rodičia majú jeden

z najkrajších domov v osade. S tečúcou vodou. To je tam výnimočné, po vodu sa chodí k verejnej studni, čo
je niektorým poriadne od ruky. Turtákovci si studňu urobili asi pred desiatimi rokmi. Peniaze mali zo sporenia s ETP a bonusu, ktorý vtedy sporiteľom náležal. Priestranný, štvorizbový dom si postavili pred dvomi
desiatkami rokov, keď hlava rodiny ešte mala prácu, primeranú vyučenému strojnému zámočníkovi. Teraz
už robí len verejnoprospešné práce.
Ivana je stredná z troch dcér Turtákovcov. Vyučila sa za predavačku, ale v obchode robila len počas školskej
praxe. Hneď po škole sa vydala a po druhej materskej získala prácu, s ktorou je veľmi spokojná. Je asistentkou
osvety zdravia. Aby si ju udržala, s najmladším dieťaťom bola na materskej len pol roka a ponáhľala sa do práce.
„Denne navštívim desať rodín, robím osvetu, radím, sprostredkúvam návštevy lekára, meriam krvný tlak
a robím všetko, čo ľuďom treba. Pekná práca. Vždy ma veľmi poteší, keď mi niekto poďakuje za pomoc,“
hovorí. Horšou stránkou je len to, že do terénu musí ísť v každom počasí. Keď naprší, osada sa kúpe v blate.
„Robím denne osem hodín, ale aj tak za mnou klienti prichádzajú večer domov,“ vraví, ale nezdá sa, že by
ju to veľmi hnevalo.
Galdunovci dva roky bývajú vo svojom dome v „milionárskej štvrti“, čo je vtipné pomenovanie časti obce, kde
stoja svojpomocne postavené domy. V šestnástich domoch bývajú rodiny, ktoré sa začali budovať s pomocou
sporenia a mikropôžičky ETP. Galdunovci si vlastnými rukami začali stavať dom ešte v roku 2011, prv než sa
rozbehol projekt ETP Budujeme nádej. Na stavbe robili muž, jeho otec a Ivanin otec. Na základný materiál
si mladí manželia nasporili sami. Ale keď neskôr bola možnosť vstúpiť do projektu a zobrať si mikropôžičku,
radi ju využili. Postavili si pomerne rozľahlý bungalov. Obývačka spojená kuchyňou a s francúzskym oknom
je taká veľká, že v nej Filip môže pohodlne jazdiť na traktore, väčšom ako on sám. Ďalšia izba je rodičovská
spálňa, ešte ďalšia detská a k tomu ešte veľká predsieň s kútom hračiek. Celé zariadenie domu je v pastelových
tónoch a pôsobí elegantne. Všade tak čistučko, že by sa dalo jesť zo zeme. Pri dome majú vlastnú studňu,
ktorú si sami vykopali.
„Ešte budeme dostavovať poschodie, aby mali deti viac miesta,“ pochválila sa domáca pani. A jedným
dychom pokračuje, že ešte treba dom zatepliť a spraviť plot. „Teraz máme kam dávať peniaze, už sa nedá tak
dobre šetriť,“ pokračuje.
„Obaja s manželom pracujeme. Kým predtým muž robil na dohody, prevažne v stavebníctve, teraz má
v Košiciach prácu na riadnu zmluvu. Šije poťahy na sedačky do áut.“ Ešte dodala, že je druhákom externého
štúdia na pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach.
Podľa toho, či muž príde domov okolo tretej poobede z rannej zmeny, alebo ide naobed do poobedňajšej,
manželka pripravuje obed. Ak treba, privstane si, aby navarila prv, než sa ráno vyberie do svojho terénu. Tak
to bolo aj v deň našej návštevy, manžel bol do desiatej večer na poobedňajšej šichte. Jazdí autom a berie so
sebou aj ďalších z Rankoviec a okolia, ktorí robia v tej istej firme.
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Na sporáku v hrnci bolo plno, aj keď došli zo školy dievčatá. Vysmiate a veselé. Doma sa nezdržali dlho,
len sa najedli a ponáhľali na skúšku divadelného krúžku v komunitnom centre. Pripravovali predstavenie
o histórii Rómov, ktoré s nimi naštudovali staršie dievčatá, miestne maturantky.
„Tri deti nám úplne stačia. Decko potrebuje do seba i na seba a, samozrejme, poriadne sa mu venovať,“
pokračuje pani Ivana. Je presvedčená, že jej deti pôjdu študovať a v živote sa dobre uplatnia.
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Maturantka

Š

tyri roky školy ubehli ako voda. Zakrátko už Eva Turtáková z Rankoviec bude mať v rukách maturitné
vysvedčenie zo Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach v odbore sociálno-výchovný

pracovník. Písomky má za sebou, praktickú časť matúry – vypracovanú tému Organizácia letného tábora –
dokončuje a koncom mája ju čaká ústna skúška dospelosti.
„Som vystresovaná,“ posťažovala sa.
Niet prečo sa obávať, o pár týždňov sa jej uľaví. Počas celého štúdia dostávala štipendium, ktoré sa odvíja
od prospechu. V prvých dvoch ročníkoch dokonca najvyššie.
„Takmer celé štipendium šlo na cestovné do školy a od prvého ročníka som si sporila na autoškolu. Len
výnimočne som si kúpila nejaké oblečenie,“ rozpráva.
Vodičský preukaz už má a občas jej tatko požičia auto, aby si zajazdila. Pekná a upravená je aj bez drahých,
značkových šiat.
Do prvého ročníka nastupovala s veľkým odhodlaním, ale s obavou, či bude mať peniaze na cestovanie.

Prostredníctvom ETP jej dva roky pomáhala láskavá pani z Bratislavy a teraz jej prispieva dôchodca z Ameriky.
Evin úspech je aj úspechom ETP, zvlášť komunitného centra v Rankovciach. A hlavne mentorky Moniky
Beňovej, ktorá ju motivovala na štúdium a počas celých štyroch rokov sa s ňou učievala. Istý čas mala aj
online mentorku.
Eva Turtáková s ročníkovou spolužiačkou Monikou Hadovou, ktorú čaká maturita v odbore učiteľstvo pre
materské školy a vychovávateľstvo, budú prvé maturantky z rómskej osady v Rankovciach. Na strednej škole
s maturitou už boli aj rankovskí chlapci, ale ani jeden z nich to nedotiahol do zdarného konca.
„V prvom ročníku sme začínali tridsiati a končíme sedemnásti. Najviac spolužiakov odišlo v druhom ročníku,
keď pribudli predmety biológia, sociológia a matematika sa stávala čoraz ťažšia,“ hovorí.
V škole si od samého začiatku obľúbila psychológiu a keď spoznala sociológiu rodiny, tiež sa jej zapáčila.
Zaujímavé boli pre ňu aj metódy sociálnej práce a sociálna pedagogika.
Počas prázdnin Evka praxovávala v našom komunitnom centre a bola aj vedúcou na letných akadémiách.
S miestnymi deťmi začala pracovať už skôr, cez cirkevné aktivity. Tejto jari pripravila s menšími školákmi
v komunitnom centre divadelné predstavenie o histórii Rómov a uviedli ho na oslave Dňa Rómov.
„Najradšej by som po skončení školy pracovala v Rankovciach. Poznám tunajších ľudí, deti aj ich rodičov,
viem, čo ich trápi a v čom im treba pomôcť,“ vraví.
Eva tvrdí, že osobne nikdy nemala problémy s bielymi, ale i tak, keď sleduje dianie naokolo, mrzí ju, že
Rómovia sú vyčlenení zo spoločnosti. Biedne bývajú, chýbajú im prostriedky na živobytie, majú málo šancí
a zanedbávajú vzdelanie. Jej rodičom však odjakživa záležalo na tom, aby všetky tri dcéry získali vzdelanie.
Evka je najmladšia. Staršie sestry pracujú a majú svoje rodiny.
Onedlho aj ona vyletí z hniezda. Pred rokom medzi ňou a Adriánom preskočila iskra a zistili, že je to vážne
a majú sa radi. Poznajú sa od malička, spolu sa hrávali, chodili do komunitného centra, ale nič viac. Adrián
už pracuje. Najradšej by bol, keby ju mal stále pri sebe, ale má pochopenie pre jej štúdium a priority.
„Keď sa zamýšľam nad svojou budúcnosťou, na prvom mieste vidím prácu. Až keď si nájdem zamestnanie,
založíme si rodinu a chceme mať len dve deti,“ pokračuje Eva.
Nemajú najmenší problém s tým, kde budú bývať. Môžu si dokonca vyberať. Evini rodičia ostali už len s ňou
v peknom, veľkom dome s tečúcou vodou. Keďže sestry majú svoje domy, rodičovský zostáva jej. U rankovských
Rómov to chodí tak: dom po rodičoch zdedí ten, kto ho potrebuje, čiže kto ešte nemá vlastný. Súrodencov sa
nezvykne vyplácať. Avšak ak by svoj dom nemali dcéra, ani syn, dostane ho syn. Eva nemá brata.
Ďalší Turtákovci, Adriánovi rodičia, majú v Rankovciach nový, takisto veľký dom, ktorý pripadá Adriánovi.
Podľa miestnych nepísaných pravidiel nevesta odchádza do domu ženícha.
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V prvom i druhom ročníku sa Evka zaoberala myšlienkou, že po maturite pôjde na vysokú školu. Teraz už
nad tým neuvažuje. „Ekonomicky by som to nezvládla,“ vysvetľuje.
Počas tých štyroch rokov to nemala ľahké. Z domu odchádzala o pol siedmej ráno a niektoré dni sa vracala
až večer. Doma sa ešte učila, alebo s náročnými školskými povinnosťami chodila za svojou mentorkou. Na
rozptýlenie sa s kamarátkami jej neostával čas. Najlepšia priateľka Ľubka sa zatiaľ vydala a je z nej mamička.
Evka je i napriek tomu presvedčená, že školou nič nestratila, iba získala.
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Farárka

„C

hceli sme mať veľa detí. Tu sme dostali do daru veľmi veľa detí, ktoré môžeme milovať,“ hovorí
farárka cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rankovciach Monika Beňová

a pracovníčka komunitného centra ETP v Rankovciach.
Do cirkevného zboru prišla s manželom Ľuboslavom, takisto farárom, pred pätnástimi rokmi z dunajsko-

nitrianskeho seniorátu. Obaja sú vďační manželom Františke a Martinovi Ondrašíkovcom, že ich priviedli do
rómskej misie, ktorá už v Rankovciach fungovala.
Farár sa od začiatku cítil, akoby sa tam narodil, ale pre farárku to nebolo ľahké.
„Dovtedy som Rómov nestretla, bol to pre mňa kultúrny a sociálny šok. Pán Boh si ma prvý rok vychovával,“
vraví. Prišli zdravotné problémy a musela veľmi zabojovať, aby mohla svoju misiu napĺňať.
„Zažila som situácie, ktoré ma dostali do kolien. Keď našej dcérke Gabike nevedeli pomôcť lekári, Rómovia
sa za ňu modlili. Pomáhali nám s prácami na fare, v zime s drevom. Je zvláštne, ako Pán Boh použil Rómov,
aby vo mne otvoril lásku k nim,“ zamýšľa sa.
Monika pôvodne chcela študovať klavír a spev a prijali ju na VŠMU v Prahe. Pochádza z Třinca z hlboko
veriacej rodiny. Od mladosti pracovala v cirkevnom zbore s mládežou a rodičia i miestna farárka ju prehovárali
na teológiu. Bolo to v roku 1991, keď sa po štyroch desaťročiach znovu otvárali možnosti teologických štúdií.
Nerada, ale nastúpila na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
„Nič lepšie sa mi nemohlo stať,“ tvrdí dnes.
„Božie cesty sú nevyspytateľné. V škole sme sa spoznali s manželom, zobrali sme sa a máme šťastnú rodinu.
Náš syn Tomáš má dvadsaťjeden rokov a kým nastúpi na druhú vysokú školu, robí v základnej škole asistenta
rómskym aj nerómskym deťom. Gabika maturuje na bilingválnom gymnáziu a má namierené na medicínu.
Obe naše deti sa s Rómami kamarátia,“ rozpráva.
Keď prišli Beňovci do Rankoviec, priestory fary sa stali viac otvorené pre Rómov. Obaja sú mentormi ETP
rómskych detí a ich chránenci k nim chodia bežne. „Sme vďační, že k nám prichádzajú a majú k nám dôveru,“
poznamenáva farárka.
Farár vedie päť tínedžerov, s ktorými si výborne rozumie. Všetky tri farárkine chránenkyne sú stredoškoláčky
a dve z nich práve čaká maturita. Tretia, Ľubka, sa vydala, má dieťatko, ale školu aj vďaka svojej mentorke
nenechala. Nebyť vplyvu farárky, veľa nechýbalo a zo školy by po treťom ročníku odišla aj dnešná maturantka
Monika. Našla si vážnu známosť, chcela sa vydávať a školu mienila dokončiť len externe, popri rodine. Bolo
by to riziko, ale, našťastie, nestalo sa. Rodinu si založí až ako kvalifikovaná učiteľka v materskej škole.
Misijná práca v Rankovciach spočiatku prebiehala v sociálnej a duchovnej oblasti. Beňovci ju rozšírili aj
o vzdelávanie. Po založení Združenia pre lepší život vstúpilo do diania ETP Slovensko.
„ETP prinieslo široký záber pomoci deťom i dospelým, celým rodinám a obsiahlo svojimi aktivitami všetky
generácie,“ spomína Monika.
Ľudia z osady si svojpomocne a s pomocou mikropôžičky začali stavať domy a čoraz viac sa ich zamestnalo.
Ich deti si obľúbili bohaté aktivity komunitného centra a postupne v nich po každej stránke rástli. Tie najpracovitejšie dostali mentorov, neskôr aj online mentorov, zlepšila sa ich školská dochádzka i prospech. Vďaka
inovatívnemu feuersteinovskému vzdelávaniu školákov a predškolskej príprave detí už od troch rokov sa zvýšil
záujem o školu. Komunita si postupne generuje svoje vzory. Prvých stavebníkov sa rozhodli nasledovať ďalší
a veríme, že rovnakú lavínu spustia terajšie maturantky Eva a Monika. Mnohí rodičia už nechcú, aby ich deti
živorili a vo vzdelávaní ich podporujú.
„Ak ide komunitná práca ruka v ruke s duchovnou prácou, znamená to veľký prínos,“ hovorí farárka. Nie
je to len jej skúsenosť. Je známe, že práci medzi segregovanými Rómami sa omnoho lepšie darí tam, kde sa
na nej podieľa cirkev. Rankovce, ale i Stará Ľubovňa-Podsadek, sú toho jasným príkladom.
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„Rómovia túžia po duchovne omnoho viac ako nerómovia a je úžasné sledovať, ako vnímajú Boha. Pre
neho nie sú odlišní, vedia že jeho lásku a večnosť si nemožno zaplatiť. Ich deti prichádzajú na besiedky, ledva
začnú chodiť,“ vraví pani Monika.
„Veľkou pomocou pri práci v rómskej misii je obrovský duchovný hlad Rómov. Sú silne duchovne založení
a ak to nie je kresťansky naplnené, nahrádzajú si to inak. Aj alkoholom,“ pokračuje.
„V rámci terajšej práce môžeme pomáhať deťom nielen pri vzdelávaní, ale aj pri nachádzaní hodnoty seba
samých. Keď človek nadobudne hodnotu seba samého, zmení sa aj jeho pohľad do budúcnosti a prístup
k životu,“ zdôrazňuje.
To jej okrem iného umožňuje cyklus zážitkového vzdelávania a rozvoja osobnosti Nové horizonty, ktorý
vznikol v „dielni“ ETP. Vedie ho tvorivo a príťažlivo, ako aj všetky svoje aktivity. Deťom z komunitného centra
je k dispozícii knižnica plná kníh, s inými vytvorila hudobnú skupinu.
Piaty rok vedie divadelný krúžok, bábkové divadlo s repertoárom na biblické témy. Bábky im kúpila americká misionárka Kristen, ktorá v Rankovciach a na okolí založila občianske združenie Nádej pre Rómov a vo
svojej krajčírskej dielni dáva prácu ženám z osady. Divadelným bábkam šije nové kostýmy.
„Pre deti je práca v divadielku veľmi prospešná. Naučili sa dobre po slovensky, nerobí im problém čítanie,
vystúpeniami získali sebavedomie a učenie textov ich vedie k zodpovednosti. Pre mňa je divadelný krúžok
časom sebarealizácie,“ nezaprie v sebe niekdajšie umelecké ambície.
„Modlíme sa za rómske bohoslužby,“ hovorí o plánoch a vysvetľuje:
„Pre nás je v kostole štandardom určitá dôstojnosť, až pieta. Pre Rómov je organ neznámy nástroj a postoj
piety je im cudzí. V emocionálnom prejave potrebujú slobodu. Už štyrikrát sme mali rómske bohoslužby
a kostol úžasne žil. Tlieskalo sa, zneli piesne, chvály svedectvá, vystúpenia detí a prišli aj bieli veriaci.“
Evanjelickí farári Beňovci dokázali okolo seba združiť aj deti z rodín iných cirkví, pričom jedným ani druhým
neprekáža cirkevná príslušnosť. Pravidelne chodievajú na spoločný letný tábor a vždy si ho dobre užijú. Tak
to bude aj počas nadchádzajúcich prázdnin.
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Deti so zlým preukazom

„T

ieto deti majú vystavený preukaz: Nič sa nám v živote nepodarí,“ k takému názoru dospela Elena
Martinčoková, keď navštívila Luník IX a tamojšiu školu. Bolo jej z toho smutno.

V tom čase sa rozhodovala, kde by mohla uplatniť svoju túžbu dobročinne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Uvažovala nad seniormi, týranými ženami, deťmi. V okamihu, keď si prečítala v novinách o online mentoringu
ETP, bolo jej jasné, že to je ono. Ako dlhoročnej učiteľke sa jej zapáčilo, že bude môcť prispieť k vzdelávaniu
vylúčených rómskych detí.
Po stretnutí v našej kancelárii sa rozhodla, že bude mentorkou dvom sestrám z Luníka IX, dvanásťročnej
Veronike a desaťročnej Simonke. Dievčatá pochádzajú z desaťdetnej rodiny. Najmladšia je Simona a najstaršia
dvadsaťšesťročná Martina. Medzi ostatnými je dvoj až štvorročný rozdiel. Na vlastných nohách ako-tak stoja
štyri deti. Rodina to nemá ľahké. Vlani okolo Veľkej noci sa musela vysťahovať z bytu na Luníku IX a dostala
jednu izbu v krízovom centre Arcidiecéznej charity Košice, kde žije dosiaľ.
Keď PhDr. Elena Martinčoková začala so svojimi dvomi dievčatami pracovať, začali sa aj letné prázdniny.
Nebol to veľmi vhodný čas na to, aby trávili čas nad učebnicami.
Jej pomoc však urgentne potrebovala ich staršia sestra Mirka, ktorá skončila deviaty ročník. Na Luníku IX
bola jednou z najlepších v triede, no nestačilo jej to na to, aby urobila prijímačky na strednú školu s maturitou.
Nezvládla biológiu. Chcela študovať odbor sociálna práca. Núdzovo sa rozhodla, že sa vyučí za kaderníčku,
hoci neveľmi sa jej to páčilo. Nepozdávalo sa to ani mentorke jej sestier. Zašla za riaditeľkou Súkromnej
pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach, aby sa poradila, čo by sa ešte dalo urobiť. Keď sa dozvedela,
že dodatočné prijímačky budú aj koncom augusta, zaumienila si, že dovtedy na ne Mirku pripraví. Dievča
súhlasilo a rodičia boli nadšení. Pani Elena si zadovážila učebnicu biológie a pohľadom skúsenej učiteľky
zistila, že je neprehľadná a zlá. Sama si ju prepracovala tak, aby sa jej prázdninová žiačka čo najrýchlejšie
a čo najlepšie naučila všetko dôležité. Učila sa s ňou denne. Mirka prijímačky úspešne absolvovala a teraz
končí prvý ročník na vysnívanej škole.
Simonke a Veronike sa pani Elena takisto venuje takmer denne. Popoludní za nimi prichádza do krízového
centra a spolu sa učia v spoločenskej miestnosti. Stáva sa jej, že tam za ňou prídu aj iné deti s prosbou o pomoc s úlohou. Mentoring pochopila predovšetkým ako pomoc pri vzdelávaní, ale nepodceňuje ani rozhovory.
„Moje dievčatá sú dobrosrdečné, niekedy nie veľmi poslušné, občas sa na vyučovanie nepripravia a hovoria,
že museli pomáhať sestre s malými deťmi, ktorá takisto býva v krízovom centre. Obidve sú bystré a majú dispozície na to, aby sa dobre učili. Len, žiaľ, v škole na Luníku IX v učive veľmi zaostali. V novej škole na sídlisku
Dargovských hrdinov, kam chodia prevažne deti z majority, sa to prejavilo veľmi zreteľne,“ hovorí pani Elena.
„Tak vás mám rada, že si to ani neviete predstaviť,“ povedala jej Simonka a podarovala jej svoju bábiku.
Aj pani Elena má rada svoje dievčatá a chce ich sprevádzať, kým doštudujú.
Spolu s mamou dievčat chodí na rodičovské združenia a s učiteľmi je aj v osobnom kontakte. Veľmi oceňuje Simoninu triednu, mladú slovenčinárku Danku Barányovú, ktorá sestry pravidelne doučuje. Robí to za
ďakujem, jednoducho preto, že jedna ani druhá skoro nič nevedeli.
Pani Elena vyrástla v rodine učiteľa. Nepadla ďaleko od „stromu“, vyštudovala na filozofickej fakulte a takmer
tri desiatky rokov učila angličtinu na chýrnom košickom gymnáziu Šrobárka. Svoju prácu milovala a denne
sa s radosťou presviedčala, že má povolanie, pre ktoré sa narodila. Teraz je už v dôchodkovom veku a venuje
sa práci s inojazyčnou literatúrou. Jej vlastné deti Soňa a Dušan sú dospelé a žijú mimo Košíc.
Inšpiráciu k dobročinnosti našla vo svojom synovi, právnikovi a lingvistovi. Aktívne pracuje v občianskych
združeniach s cieľom zbližovať generácie a ľudí v susedstve. Pomáhal aj bezdomovcom.
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Impulzom bola aj vzácna kolegyňa z gymnázia PhDr. Ružena Šlampová, ktorá podporovala a viedla mnohé
dobročinné akcie školy. Bez nezištnej a obetavej pomoci ďalšej kolegyne z gymnázia RNDr. Viery Olčákovej
by jej práca s dievčatami v prírodovedných predmetoch nebola taká efektívna.
Niektorí kolegovia sa jej za mentorovanie detí z rómskeho geta vysmiali, ale veľa bolo aj takých, ktorí ju
podporili.
„Mám dva dôvody, prečo to robím: Chcem pomôcť konkrétnym deťom a chcem prispieť k tomu, aby sa
zmenila verejná mienka o ľuďoch, ktorí sú iní. Som presvedčená, že všetky deti by mali stáť na rovnakej
štartovacej čiare do života a nikoho by nemali obmedzovať predsudky. Mojím cieľom je, aby vyštudovali na
kvalitnej strednej škole, prípadne vysokej škole,“ tvrdí.

79

pRíBEHY
Luník ix

Už by som staval!

„N

eviem sa dočkať, kedy začnem stavať. Keď chytím do ruky krompáč, všetko sa zmení. Pri tej robote
sa stanem lepším človekom. Teraz nie som dobrý,“ hovorí Karol Turták z Luníka IX.

„To nie je pravda, nie si zlý,“ oponuje mu jeho žena Anna Žigová.
„Viete, je to tak: Iba mesiac zase bývame so ženou. Predtým sme rok žili každý u svojich rodičov a deti

boli so ženou. Bolo to len vo vedľajšom bloku, ale aj tak. Problémy mala jedna i druhá rodina. Bol som z toho
nervózny. Aby som vypol, chodil som do krčmy. Aj na automaty. Tento mesiac je to už lepšie. A keď začnem
stavať, celkom s tým prestanem,“ tvrdí tridsaťosemročný Karol.
„Na hlúposti nebude čas. Chystám sa tvrdo pracovať. A tešiť sa, ako náš dom zo dňa na deň rastie,“ pokračuje.
Karol a Anna sú spolu šestnásť rokov a majú tri dcéry. Sobášu nepripisujú dôležitosť.
Najmladšia je trojročná Anička. Najstaršia, pätnásťročná Karolína, končí deviatu triedu a podala si prihlášku na obchodnú akadémiu v Košiciach. Zo školy nosí jednotky, dvojky, občas trojku. Dvanásťročná Carina
Veronica má trochu viac trojok. Obe od prvej triedy chodia do základnej školy na inom sídlisku. V čase, keď
nastupovali do školy, rodina bývala nablízku v sociálnom byte. Aj keď sa už odtiaľ museli odsťahovať, deti
vo svojej škole ostali.
„Nedovolil by som, aby navštevovali školu na Luníku IX. Nič by sa tam nenaučili,“ vraví otec. Chce aby
z nich niečo bolo.
Karolína túži pracovať v banke a otec s mamou to schvaľujú. Carina Veronica hovorí, že bude vizážistkou,
ako mnohé dievčatká v jej veku a rodičia to tak aj berú. Narodila sa, keď rodina žila v Anglicku, preto jej dali
také meno.
„Keby raz chcela britské občianstvo, je výhoda, že sa tam narodila,“ myslí si mama. Otec má iný názor:
„Chcem, aby deti zostali doma. Aj preto budem stavať dom podľa možností čo najväčší.“
Pani Anna by bola radšej, keby mohli stavať inde, ako na Luníku IX. Jej muž nesúhlasí. Luník IX sa mu
páči: „Budem tu ako kráľ s tromi princeznami.“
Keď sa ho pýtame, s čím okrem mikropôžičky ETP bude potrebovať pomoc, odpovedá: „Len aby som mohol
začať stavať čo najskôr.“
„Všetko si spravím sám. Na stavbách som vyrastal. Robil som od pätnástich rokov.“ Je to hrdý muž.
Karol Turták pochádza zo štvordetnej, v čase jeho detstva zabezpečenej, rodiny. Otec aj mama pracovali
vo Východoslovenských železiarňach. Z fabriky dostali veľký dvojizbový byt na sídlisku Dargovských hrdinov.
Boli v ňom spokojní a mali všetko, čo potrebovali. Karol mal kamarátov medzi rómskymi i bielymi deťmi.
Nepatril medzi dobrých žiakov, bol bystrý, ale nechcelo sa mu učiť.
Železiarne postupne znižovali stavy zamestnancov. Turtákovci sa rozhodli, že odídu do Nemecka. Karol bol
ešte v základnej škole, tak chodil do školy tam. Z Nemecka rodina odišla do Holandska, odtiaľ do Belgicka,
vrátila sa domov, ale zakrátko zase šli do sveta. To bol dôvod, prečo Karol nedokončil v Košiciach strednú
školu. Za murára sa učil necelé dva roky a potom sa zase rodina sťahovala. Natrvalo sa vrátili, až keď mal
nastúpiť na vojenčinu.
„Rodičia verili, že nájdu miesto, kde sa usadia. Nechceli ostať vonku natrvalo, len dlhšie pobudnúť, zarobiť,
našetriť peniaze a vrátiť sa. Bol som decko a páčilo sa mi všade. Ale len čo som si našiel kamarátov, odchádzali
sme. Získal som tým to, že som spoznal rôznych ľudí,“ rozpráva.
Rodičia našetrili málo a pochopili, že v cudzine to nie je ľahké, tobôž ak sa na jednom mieste nezdržia
dlhšie. Keď sa vrátili, žili biednejšie, ako keď odchádzali. Postupne sa ich situácia ešte zhoršovala, až napokon
predali byt. Tak sa dostali na Luník IX.
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Aj Anna vyrastala medzi bielymi, na sídlisku Ťahanovce. Mama bola upratovačka, otec zlievač vo Východoslovenských strojárňach, kde slušne zarábal. Fabrika však skončila a ľudia prišli o prácu. Žigovci mali vysoké
nedoplatky, ktoré nedokázali uhradiť a prišli o byt. Jedinú možnosť mali bývať na Luníku IX.
Karol a Anna sa zoznámili cez kamarátov na ihrisku. On už mal po vojne a ona sa ešte učila na strednej škole
v odbore kuchár – čašník. Sedemnásťročná s ním otehotnela a nechala školu. Už nikdy sa do nej nevrátila.
Ani jej muž do tej svojej.
„Nikdy sme nemali finančnú núdzu, lebo stále pracujem. Nemám trvalú zmluvu, len dohody. Neraz bolo
tak, že z rannej šichty som šiel na iné pracovisko do poobedňajšej a potom ešte aj do nočnej. Teraz robím pre
Študentský servis. Všetko, čo treba, pre firmy, aj pre súkromné osoby. Som presvedčený, že kto robí, nemôže
ostať na ulici. Ale aby mal svoje bývanie, musí sa zadlžiť, inak to nejde,“ rozpráva.
Do projektu ETP nevstúpila rodina medzi prvými, ale medzi prvými si začne stavať dom. Pravidelne si na
svoju vkladnú knižku odkladajú peniaze a chodia na stretnutia budúcich stavebníkov.
Obidve ich staršie dcéry dostali od ETP mentorku, mladú právničku Viky a výborne si s ňou rozumejú.
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Desaťnásobná mama

„P

rvá z Luníka IX som od starostu vedela, že je možnosť, aby sme si cez projekt ETP postavili vlastný
dom. Hneď sa mi to zapáčilo a zobrala som si od neho prihlášku. Oznámila som to mužovi a súhlasil,“

hovorí štyridsaťpäťročná Ružena Kandúrová.
Jej manžel Ladislav má so stavbárskou robotou skúsenosti. Vyučil sa za strechára a pracuje pre stavebnú
firmu. V partii sú piati, všetci okrem neho bieli. Stavajú domy na kľúč. Ak všetko ide ako má, za dva – tri
mesiace postavia dom. Majiteľ firmy aj klienti sú spokojní. Každý týždeň donesie výplatu 150 eur.
Kandúrovci majú doma už len štyri deti. Najstaršia z nich chodí na strednú školu, tri mladšie sú v základnej.
Starších šesť detí sa už osamostatnilo.
„Môj muž pochádza z ôsmich detí a chcel mať desať. Tak som ich porodila a vychovala sme. Najstaršia,
dvadsaťšesťročná Martina žije s rodinou v Anglicku, o rok mladší Martin býva s rodinou v Gelnici a chodí
pracovať do zahraničia. Dvadsaťtriročný Ladislav je s družkou na Luníku IX. Devätnásťročná Klaudia robí
na dohodu v obchode a býva u svojho priateľa. Mária má osemnásť, chodila na strednú školu, ale nechala ju
a našla si muža. Dvadsaťjedenročná Ruženka sa trápi. Zajtra aj s tromi deťmi odchádza k Martine do Anglicka. Musím cestovať s ňou, sama by si neporadila, deti majú dva a tri roky a najmladšie osem mesiacov. Mala
priateľa, ale bol k nej zlý,“ opisuje pani Ružena svoju rodinu.
Sama vyrastala v Košiciach pri starej nemocnici. Bola najstaršia z piatich detí. „Mama bola spoločenská
a málokedy doma,“ zdôvodňuje, prečo sa musela starať o mladších súrodencov. Teraz jej rodičia bývajú
v trojizbovom byte Nad jazerom, sú už len sami dvaja, ale keď Ružena s rodinou stratila strechu nad hlavou,
nezobrali ju.
Ružena chodila na strednú školu a učila sa v odbore obrábač kovov. Nebavilo ju to, ale otec tak rozhodol.
Po prvom ročníku odišla. Keď mala sedemnásť, dala sa dokopy so svojím terajším manželom, starším od nej
o sedem rokov.
„Máme sa rovnako radi ako na začiatku a prešlo odvtedy dvadsaťosem rokov. Neľutujem, že máme toľko
detí,“ pochválila sa.
Prvých devätnásť rokov bývali v bytovke vo Valalíkoch. Byt dostali od vodární, kde manžel pracoval. Keď
ho prepustili, nemali čím platiť a museli sa vysťahovať.
„Problémy sa začali už skôr, keď muža v robote zasypalo. Nik mu nepovedal, že by to mal ohlásiť ako
pracovný úraz. Odvtedy chorľavel, maródoval, až ho vyhodili. Je z neho polovičný invalid a stále musí brať
lieky,“ rozpráva pani Ružena.
Z Valalíkov odišli na Luník IX do bytu bratranca, ktorý šiel za prácou do Anglicka. Pred notárom vyhlásil,
že kým bude v zahraničí, môžu byt užívať. Nebol to však byt v jeho osobnom vlastníctve a nevedeli, že je na
ňom veľký dlh. Už po mesiaci za nimi došla pracovníčka magistrátu a oznámila im, že sa musia vysťahovať,
lebo sú tam nelegálne. Vybavili si u starostu trvalý pobyt, ale nepomohlo. Na bytovom podniku mali iný názor:
Ak budete platiť, po šiestich mesiacoch bude byt váš. Platili. No pani z magistrátu opakovanie chodila a vyháňala ich. Rodinu to trápilo, veď nemali kam ísť. Vždy, keď pracovníčka magistrátu došla, Ružena zo zlosti
nezaplatila za byt. Nasledoval súd, jeden, druhý, až štvrtý, zastupovala ich právnička zo spoločnosti Úsmev
ako dar, ale po deviatich rokoch naozaj museli z bytu odísť. Mali ho zrekonštruovaný, s novými omietkami
a podlahou a chystali sa na osadenie nových okien. Kým ich prichýlilo krízové centrum, rozpredali nový nábytok, práčku i chladničku, pár mesiacov spávali na nafukovačkách a šatstvo mali v škatuliach. Do krízového
centra si priniesli iba osobné veci.
Sú tam vyše roka. Majú jednu izbu s manželskou posteľou, dvomi poschodovými posteľami, stôl, stoličky,
skriňu a botník. Spoločná kuchyňa je o poschodie nižšie, toaleta a kúpeľňa na chodbe, spoločná pre štyri rodiny. Sú tam veľmi prísne pravidlá: ráno o šesť desať rajóny, rovnako večer o siedmej. Deti nesmú samy ostať

82

príbehy
Luník ix

v izbe, ak vyjdú na chodbu, je za to čierny bod, čierny bod je aj za absenciu školáka, za vyhodenie čohokoľvek
z okna, obyvatelia sa nesmú navzájom navštevovať a vonkoncom hádať. Pani Ružena sa raz so susedou pohádala a rodina dostala „dvadsaťštvorku“ – na dvadsaťštyri hodín musela krízové centrum opustiť. Nikoho
nezaujímalo, kde budú s deťmi spať.
„Sme vďační, že tu môžeme byť, ale budem šťastná, keď odídeme,“ tvrdí.
„Stavbou svojho domu nemáme čo stratiť,“ pokračuje. „Je to naša jediná šanca. Keby sme ju zahodili, boli
by sme blázni.“
Pani Ružena od vstupu do projektu mesiac čo mesiac odkladá na knižku päťdesiat eur a pravidelne chodí
na stretnutia staviteľov, hoci to má z krízového centra ďaleko. Jej dcéry dostali od ETP mentorku. Pomáha im
prekonať priepastný rozdiel medzi tým, čo sa učili v škole na Luníku IX a čo od nich žiada škola na sídlisku,
ktorú navštevujú prevažne biele deti.
„Mentorka pomáha nám všetkým. Neviem si predstaviť, ako by sme žili bez nej. Keď jeden deň nepríde,
už jej volám a prosím, aby došla. Veľmi ju potrebujeme, je to zlatý človek,“ dodáva.
Otec je na dcéry mierny, ale pani Ružena veľmi prísna.
„Nedovolím, aby sa zlajdáčili. Všetky musia mať matúru a bola by som rada, keby študovali aj ďalej,“ tvrdí.
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Expert

„N

ajbiednejší ľudia sú zrkadlom našej ľahostajnosti, neúctivosti, pohŕdania. To sa normálnemu človeku
nemôže páčiť,“ zamýšľa sa expert ETP Miro Pollák.

V súčasnosti v rámci projektu RARE – Rómovia ako ľudské zdroje vysvetľuje zamestnancom verejnej správy

podstatu generačnej chudoby. Účastníkov školení prekvapuje, že generačná chudoba, ktorá je najviditeľnejšia
práve na životoch segregovaných Rómov, je až taká ťažká. Jej skryté pravidlá ovplyvňujú správanie ľudí, ktoré
je pre príslušníkov strednej triedy ťažko pochopiteľné.
Kým zo situačnej chudoby sa človek vymaní spravidla do dvoch rokov, z generačnej chudoby to trvá omnoho
dlhšie, v priemere dve - tri generácie. „Myslel som, že o teréne už všetko viem, ale vidím, že stále sa musím
učiť,“ povedal mu na školení človek, ktorý má na starosti aktivačné práce a jeho klientmi sú prevažne chudobní Rómovia.
„Chudobný človek má starosť, ako prežije dnešok. Človek zo strednej triedy sa zamýšľa nad zajtrajškom
a bohatý sa zaoberá minulosťou,“ parafrazuje Miro myšlienku Ruby Payne z jej svetoznámej knihy Mosty
z chudoby.43
Táto „učebnica o chudobe“, ďalšie podnetné publikácie a, samozrejme, skúsenosť ETP z práce v teréne dali
koncom minulého roka vzniknúť našej príručke z Chudoby k sebestačnosti.44 Autorsky sa na nej najväčšou
mierou podieľal práve Miroslav Pollák.
Vyštudovaný matematik s praxou vysokoškolského pedagóga na Technickej univerzite v Košiciach sa do
verejného diania zapojil hneď v novembrových dňoch 1989 a po revolúcii sa stal poslancom vtedajšej Slovenskej národnej rady, neskôr Národnej rady Slovenskej republiky.
Pri svojich cestách po regióne, zostal ohromený outsiderským postavením Rómov. Ani v obciach, kde bola
viac ako polovica rómskych obyvateľov, nemali zastúpenie v samospráve. „Ako je to možné?,“ kládol si otázku.
Dovtedy Rómov vnímal ako bežných ľudí a nebol svedkom extrémnych rozdielov v živote ich a majoritnej
spoločnosti. Rómsku rodinu mal za susedov na košickom sídlisku a neboli v ničom iní ako ostatní. Pri cestách
za svojimi rodičmi na Spiš evidoval chatrče, ale to bolo všetko.
„Môj prvý rómsky projekt bola Aktivizácia Rómov do komunálnych volieb,“ hovorí. Presviedčal nim Rómov, aby kandidovali do samosprávy svojich miest a obcí a mali tak možnosť vyjadriť sa k svojim problémom.
„Vážny prelom nastal v júli 1998, keď sa vyliala riečka Svinka a zatopila obce. Keď som videl tragédie
v osadách, naštartoval som v snahe účinne Rómom pomáhať, lebo sami to nedokážu,“ spomína.
V Jarovniciach voda vtedy zmietla celú rómsku osadu a následky boli katastrofálne, päťdesiat obyvateľov
prišlo o život. Totálne zničená bola aj osada v Rokycanoch.
„Rýchlo som zháňal peniaze na pomoc. Bolo treba opraviť most a príbytky ľudí. Niekoľkými stotisícami
korún pomohol vtedajší prezident Michal Kováč.“
V novom tisícročí sa už Miro Pollák zameral na prácu v neziskových organizáciách, na pomoc samosprávam
a založil vlastnú neziskovku Krásny Spiš. Presťahoval sa do Levoče a pustil sa do štúdia sociálnej práce na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. V diplomovke rozoberal vzťah komunitnej práce a sociálnej ekonomiky. Ešte predtým, vo svojom poslaneckom období, študoval politológiu na univerzitách v Brne, belgickom
Leuvene a v Londýne.

PAYNE, RUBY K; DEVOL, PHILIP; SMITH, TERIE DREUSSI: Mosty z chudoby. Equilibria, s.r.o., Košice, 2010
POLLÁK, MIROSLAV; MAČÁKOVÁ, SLÁVKA; MUŠINKA, ALEXANDER; HYBÁČKOVÁ, BEÁTA: Z chudoby
k sebestačnosti. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Košice, 2017. Dostupné na https://bit.ly/2G42LdM
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Ako vysoko vzdelaný a v problematike rozhľadený človek bol veľkou pomocou pre ETP v projekte Tvoj
Spiš – Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši, ktorý sa zameriaval na podporu ekonomického rozvoja
a sociálnej integrácie marginalizovaných a znevýhodnených obyvateľov so špecifickým zameraním na rómsku
menšinu. Realizoval sa v rokoch 2001 – 2005.
„Cielene sme budovali komunitné centrá, štartovali experimenty, sociálne služby, charitatívnu službu a pracovali na podpore zamestnanosti,“ spomína. „Tento projekt definitívne poistil rómsku tému v činnosti ETP.“
„Nikdy som sa zvlášť nezamýšľal nad tým, ako rozumieť Rómom. Beriem to tak, že s nimi žijeme. Je anomália, ak sa väčšina, ktorá má v rukách moc, sťažuje na menšinu, ktorá je znevýhodnená a šíria sa o nej mýty.
Žiaden zákon, vyhláška či norma v tomto štáte nie je založená na etnickom princípe. Všetko, čo dostávajú
Rómovia, dostávajú aj iní v rovnakej sociálnej situácii. Na pomoc v hmotnej núdzi sa dáva necelého pol percenta zo spoločných peňazí, a pritom Rómovia na týchto príspevkoch majú podiel necelých tridsať percent.
Na dôchodkoch, kam ide najviac peňazí, Rómovia veľmi málo profitujú, lebo sa, žiaľ, nedožívajú vysokého
veku,“ vysvetľuje.
„Keď je reč o segregovaných obyvateľoch, nejde o to, že sú to Rómovia, ale že sú chudobní. Treba odlišovať,
kedy hovoríme o chudobe a kedy o rómstve,“ hovorí.
„Ak odhadneme cenu neprepychového rodinného domu na vidieku na približne dvadsaťtisíc eur a ak v rómskych osadách túži po takomto bývaní tritisíc rodín, tak to znamená, že šesťdesiat miliónov eur by tento problém
vyriešilo. Načo ďalších zbytočných slov, keď štát vie podpísať sedemdesiatmiliónovú odmenu právnikovi za
službu pri naťahovaní sa o gabčíkovskú nádrž“.
Na Rómoch obdivuje ich životaschopnosť. „Skúste, či by ste prežili v osade s ich finančnými prostriedkami,“ vraví a pokračuje: „Majetkom chudobných je človek a vzťahy, pre strednú triedu a bohatých sú to veci.“
Je presvedčený, že „Ak chceme byť úspešní pri odstraňovaní biedy a rozdielov, musíme byť aj odborne
zdatní. Nadšenie stačí na jeden deň, nie však na dlhodobé riešenia“. Práve odbornú zdatnosť a schopnosť
rozumieť chudobným a vylúčeným sledujú jeho vzdelávania Z chudoby k sebestačnosti. V tomto roku nimi
prejde stovka pracovníkov verejnej správy.
Svoje skúsenosti mal možnosť využiť ako splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a za jeho vedenia
sa prijala Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorá je platná dosiaľ. Súčasnému splnomocnencovi
robí poradcu. Okrem toho je výskumným pracovníkom na Ústave rómskych štúdií Prešovskej univerzity.
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