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Ďalšie rómske rodiny dostanú príležitosť vlastnými silami riešiť vážne problémy s kvalitou 
bývania. Po úvodnej fáze pilotného overovania programu svojpomocnej výstavby rodinných 
domov vznikol Spoločný program bývania, ktorý spája skúsenosti troch organizácií, ETP 
Slovensko, Člověk v tísni pobočka Slovensko a Združenia Pre lepší život. Otvorenie 
Spoločného programu bývania sa uskutočnilo 9. septembra 2015 v regióne obce Rankovce pri 
Košiciach za účasti zástupcov z desiatich obcí, ktoré majú záujem vstúpiť do projektu. 
 
„V praxi sme overili, že rodiny ohrozené sociálnym vylúčením  sú pri dobrom vedení a 
asistencii schopné sami si postaviť a financovať skromné legálne, bezpečné a zdravé 
bývanie,“ hovorí Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko. Rodiny musia prejsť ročným 
programom zvyšovania finančnej gramotnosti, počas ktorého povinne sporia, až potom majú 
šancu získať mikropôžičku na stavebný materiál.  Ide o rodiny, ktoré často nemajú žiadne  
skúsenosti s plánovaním financií a ich príjmy pochádzajú z rôznych sezónnych brigád 
a aktivačných prác pre obce, a nepresahujú dvojnásobok životného minima. „Bolo ťažké 
pripraviť prvých klientov. Ale dnes už z Rankoviec sporí na bývanie 30 rodín,“ pozitívne vníma 
vývoj Františka Ondrášiková, terénna sociálna pracovníčka a štatutárka regionálneho 
združenia Pre lepší život . 
 
„Perspektíva financovania mikropôžičkového fondu na tento účel z verejných zdrojov je 
obrovským pokrokom oproti minulosti, keď sa táto problematika plánovala riešiť len za 
pomoci dotácií obciam. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s obcami nastaviť plány na 
obnovu vybraných území vlastnými silami obyvateľov a pripraviť rodiny na budúcu 
výstavbu.“ vysvetľuje Lenka Hujdičová, programová riaditeľka Spoločného programu 
bývania. 
 
Partnerstvo troch organizácií, ktoré majú skúsenosti s komunitnou sociálnou prácou 
v rôznych lokalitách, prináša nové možnosti komplexného riešenia životnej situácie rodín 
ohrozených sociálnym vylúčením.  Timea Stránská, riaditeľka slovenskej pobočky organizácie 
Člověk v tísni vysvetľuje: „Dávať rodine nádej na lepšie bývanie pre nás zároveň znamená 
posilňovať motiváciu rodičov sporiť a splácať, zvyšovať si vlastný zárobok, zlepšovať školské 
výsledky detí, udržiavať zdravie všetkých členov rodiny a dobré vzťahy v obci.“  
 
Model svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva overovaný v obci Rankovce 
ocenil v minulom roku Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou Cenou Občianskej 
spoločnosti pre rómsku integráciu. 
 
Kontakt: Lenka Hujdičová, programová riaditeľka Spoločného programu bývania,  
tel: 0911 791 717, e-mail: lenka.hujdicova@peopleinneed.sk 
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FOTO 01 Pani Amálka (vpravo) pred svojim budúcim domom, manžel dochádza každý deň za prácou do Košíc. 
Príjem rodiny nepresahuje dvojnásobok životného minima. 
 

 
FOTO 02 Pohľad novú výstavbu komentuje Františka Ondrášiková z regionálneho Združenia Pre lepší život. 



 

 

 
FOTO 03 Slávka Mačáková z ETP Slovensko, v pozadí vidno typ domu tzv. prírastkového bývania, ktoré si rodina 
postupne rozširuje jednoduchou dostavbou verandy na ďalší obytný priestor. 
 

FOTO 04 Otvorenie Spoločného programu bývania: Rozširovanie modelu do ďalších obcí vzbudzuje záujem 
tvorcov verejných politík. 
 



 

FOTO 05 Starosta obce Rankovce na Otvorení Spoločného programu bývania spokojný, že pred troma rokmi 
začal spolupracovať na projekte, odporučil to aj starostom ďalších obcí. 
 

FOTO 06 Na otvorenie Spoločného programu bývania prišli desiati vybraní starostovia s terénnymi sociálnymi 
pracovníkmi z troch mikroregiónov a zástupcovia kľúčových rezortov. 
 



 

 
FOTO 07 Otvorenie Spoločného programu bývania: V živej diskusii prichádza od starostov a terénnych 
pracovníkov mnoho podnetov pre zástupcov verejných inštitúcií. 

 
Partnerstvo Spoločný program bývania 

ETP Slovensko v posledných pätnástich rokoch realizovalo viacero veľkých projektov 
zameraných na poskytovanie komplexných sociálnych služieb obyvateľom vylúčených 
rómskych komunít. Vznikajúci Spoločný program bývania čerpá skúsenosti najmä zo 
Sporiaceho a Mikropôžičkového programu, ktoré ETP realizovalo v spolupráci s 38 obcami 
v rokoch 2007 až 2014. Nadväzujúci program bývania je v podobe uceleného modelu 
overovaný spolu so združením Pre lepší život v obci Rankovce. 

Združenie Pre lepší život pôsobí v obciach Kecerovsko - olšavského regiónu od roku 2004. 
Cieľom združenia je všestranný rozvoj rómskych komunít cez sieťovanie lokálnych organizácii, 
vytváranie partnerstiev, vzdelávanie rómskych lídrov. Je členom medzinárodnej siete YEPP V 
posledných rokoch sa orientuje na projekty vedúce komunity k sociálnemu podnikaniu. Od 
roku 2012 kooperuje na projekte svojpomocnej výstavby domov v obci Rankovce. 

Člověk v tísni, pobočka Slovensko vyvíja v obci Kojatice v prešovskom kraji veľmi podobný 
model programu bývania ako ETP Slovensko v Rankovciach. Rodiny, ktoré žili v chatrčiach si 
stavajú skromné murované domy na území existujúcej osady s pomocou mladých architektov. 
V spolupráci s obcou postupne riešime projekt rozvoja územia. Cítime záujem samotných 
obyvateľov obce, oslovujú nás médiá, starostovia ďalších obcí. Program bývania je súčasťou 
dlhodobej snahy o komplexný prístup v riešení problémov sociálneho  vylúčenia a generačnej 
chudoby v segregovaných rómskych lokalitách.  

Strategickým partnerom Spoločného programu bývania je Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis. Projekt podpory zvyšovania finančnej gramotnosti rodín 
podporuje Nadácia Slovenskej sporiteľne. 


