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Úvod
Táto metodika bola spracovaná na základe projektu ITMS2014+: 314011Q491.
Metodika vychádza najmä zo skúseností neziskovej organizácie Projekt Dom.ov,
ktorá je už od roku 2016 aktívna vo viacerých regiónoch Slovenska pri poskytovaní
asistencie obciam a individuálnym rodinám pri svojpomocnej výstavbe rodinných
domov do osobného vlastníctva.
Cieľom tejto metodiky je poskytnúť obciam, organizáciam, či jednotlivcom návod,
ako efektívne a konštruktívne komunikovať programy rozvoja bývania v prostredí
obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami.
Pre úspešnosť a udržateľnosť akéhokoľvek programu rozvoja bývania je kľúčová
podpora verejnosti a všetkých známych, či neznámych zainteresovaných aktérov. I
keď je nám tento faktor udržateľnosti dlhodobo známy, jeho riešenie - návody, ako
presne s verejnosťou komunikovať - sú v našom kontexte zatiaľ len v procese
odskúšavania.
Preto pevne veríme, že aj táto metodika pomôže iniciátorom sa v problematike
komunikácie zorientovať a pomôcť nastaviť takú komunikačnú stratégiu, ktorá
aktívne osloví a zapojí všetkých členov komunity a vo výsledku okrem dobrého
bývania posilní i medziľudské a medzi-komunitné vzťahy.
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1. Základné východiská
1.1. Východisková situácia
Pre úspešnosť a udržateľnosť akéhokoľvek programu rozvoja bývania je kľúčová
podpora verejnosti a všetkých známych, či neznámych zainteresovaných aktérov.
Podpora a zapojenie verejnosti - tzv. participácia - je základným determinantom
nielen v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. I keď je nám tento kľúč k
udržateľnosti dlhodobo známy, jeho riešenie - návody, ako presne s verejnosťou
komunikovať - sú v našom kontexte zatiaľ len v procese odskúšavania.
Problematika riešenia bývania marginalizovaných rómskych komunít zlyháva často
práve na náročnosti získavania všeboecnej podpory k týmto účelom. Práve oblasť
bývania je špecifická nielen z hľadiska kvality životných podmienok príslušníkov
MRK, ale aj z hľadiska vnímania majority: “Rómovia dostávajú byty zadarmo”,
“Rómovia si byty vybývali”1 je azda najčastejší fenomén, ktorý stigmatizuje všetkých
Rómov na Slovensku.
Starostovia často uvádzajú ako jednu z hlavných bariér rozvoja a interenvencií
smerujúcich k rozvoju MRK nesúhlas nerómskej časti obce. Tento nesúhlas je
najčastejšie odôvodňovaný asymetricky smerovanou zvýšenou pozornosťou práve k
rómskemu obyvateľstvu. Za týmto postojom sa často schováva frustrácia z toho, že
nerómske obyvateľstvo v obci rovnako čelí obdobným problémom, ktorým však nie
je venovaná dostatočná pozornosť a nerómski obyvatelia sa musia so svojimi
problémami vysporiadať sami.
V neposlednom rade je často artikulovaný aj strach, že riešenie bývania v konkrétnej
lokalite “pritiahne do obce aj ďalších, nových, cudzích Rómov”, čím sa otázka
potreby bývania na novo otvorí, vyeskalovaná potenciálnymi konfliktmi stretu
nových a pôvodných obyvateľom.

viď napríklad - https://www.napalete.sk/romovia-znicili-obecne-byty-za-400-tisic-odmietaju-savysta- hovat/
1
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1.2.Legislatívny rámec
V súčasnosti náš právny poriadok pojem participácia nepozná. Najpoužívanejším
pojmom je účasť verejnosti. Účasť verejnosti je zaktovená v rôznych oblastiach
riadenia prostredníctvom rôznych zákonov.
Pri nastavovaní týchto procesov je možné oprieť sa aj o legislatívu, ktorá v závislosti
od danej oblasťi vo viacerých zákonoch účasť verejnosti zákonne aj vyžaduje.
Kľúčovým pre oblasť bývania je účasť verejnosti v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. z. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý explicitne
určuje, v ktorých procesoch a akým minimálnym spôsobom musí byť verejnosť a
komunita aktívna pri tvorivých a rozhodovacích procesoch koordinácie rozvoja
daného územia. Tento zákon
V legislatívnom prostredí problematík marginalizovaných rómskych komunít
požaduje účasť verejnosti tiež vládny dokument Dlhodobá koncepcia bývania pre
marginalizované skupiny obyvateľstva (2005). Koncepcia vyžadovala, aby sa
výstavba (alebo iné formy zabezpečovania) bývania pre marginalizované skupiny
obyvateľov nielen nevyhnutne prepojili s inými typmi intervecií (sociálna práca,
komunitná práca, vzdelávanie) s dôrazom na zapájanie ako obyvateľov MRK ale aj
širšie sociálne okolie (“obecnú komunitu”), aby tak dochádzalo k širšej akceptácií
realizovaných politík.

1.3. Participatívne plánovanie
Pre účely koordinácie rozvoja bývania je efektívne realizovať účasť verejnosti
prostredníctvom metódy participátívneho plánovania. Podľa Miková,Paulíková,
Pauliniová (2010) pod participatívnym plánovaním rozumieme
Participatívne plánovanie zahŕňa rôznorodé metódy, ktoré, napríklad v rámci
územného plánovania, umožňujú spoločné diskusie a hľadanie dohody o
využití a funkčnou priestorovom riešení územia.

10

Participatívne plánovanie je vlastne proces, ktorý je rozložený do série viacerých
krokov: od vôbec identifikácie všetkých kľúčových stakeholderov (aktérov, hráčov),
identifikáciu a artikuláciu ich záujmov s cieľom hľadania funkčných dohôd.
Funkčné dohody znamenajú také dohody, ktoré rešpektuje rôznorodosť
potrieb ich záujmov zainteresovaní hráčov, a tým pádom nehľadajú
hodnotový konsenzus, ale zameriavajú sa na dosiahnutie dohody na
konkrétnom riešení, s ktorým zainteresovaní hráči súhlasia s rôznych dôvodov
(ibid.).
Nedielnou súčasťou participatívneho plánovania je aj krok realizácie, a teda, účasť
všetkých zainterestovaných na implementácií a výkone dohodnutých krokov a
plánov.

1.4. Zmocnenie (“empowerment”)
Dôležitým princípom a koncepciou, na ktorej stojí účasť verejnosti a participatívne
plánovanie, v a nielen prostredí marginalizovaných rómskych komunít je princíp
zmocnenia, posilnenia (z angl. “empowerment”):
Zmocnenie je proces pomoci jednotlivcom, rodinám, skupinám a komunitám
vedúci k zvyšovaniu ich osobných, medziľudských, sociálno-ekonomických a
politických síl a rozvíjaniu vplyvu na skvalitnenie ich prostredia
Barker (2003: 142)
Zmocňovanie a splnomocňovanie budúcich užívateľov k aktívnej účasti vo všetkých
krokoch participatívneho plánovania – od prieskumov, k tvorivému procesu,
rozhodovaniu, a k samotnej realizácií dohodnutých krokov je absolutne kľúčové pre
zabezpečenie udržateľnosti akéhokoľvek návrhu riešenia.
Koordinácia a management zmocňovania obyvateľov marginalizovaných rómskych
komunít v kontexte participatívneho plánovanie so zapojením rôznych iných hráčov
so silnejším postavením však vyžaduje dôkladne plánovanie celého procesu, na
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ktoré je nutné myslieť už od prvých krokov a navrhnúť také formy zapojenia tých
najzraniteľnejších, ktoré im umožnia bezpečnú a konštruktívnu účasť.

1.5. 3D princíp
3-D princíp je skrátené pomenovanie pre 3 základné princípy sociálneho
začleňovania2 nielen marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou jednak samotného návrhu, ktorý vzniká procesom participatívneho
plánovania, a jednak procesu plánovania - účasti verejnosti a všetkých
zainerestovaných.
Ide o koncept desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie3.
Segregácia znamená fyzické alebo sociálne oddelenie určitej skupiny obyvateľov od
ostatných. V kontexte marginalizovaných rómskych komunít ide ruka v ruke oba
typy. Väčšina lokalít, ktoré sú obývané prevažne Rómami, sú fyzicky oddelené do
zvyšku svojho okolia - či už priamo vzdialenosťou (rádovo v stovkách metrov),
železnicou, riekou alebo inou bariérou .
Desegregácia znamená procesy, ktorých výsledkom je znižovanie alebo odstránenie
segregácie. Je to primárny, kľúčový princíp pri plánovaní akýchkoľvek zásahov a
projektov. Cieľom je v prvom rade snažiť sa zabezpečiť fyzickú desegregáciu - a teda
novými zásahmi vylúčenú lokalitu približovať, pričleňovať k zvyšku obce.
Zvýšenie segregácie, naopak, spôsobia také nové investície a realizácie, ktoré
zvyšujú priestorové oddelenie medzi skupinami. Dôsledok je nielen zvyšovanie
vzdialenosti a dostupnosti služieb pre členov mrkva, resp. vylúčené lokality, ale aj
strata prirodzených priestorov, v ktorých môže dochádzať k bezprostrednému a
spontánnemu stretávaniu sa príslušníkov oboch skupín.

Pre bližší výklad viď USVRK (2018): Metodický výklad pre uplatňovanie princípov desegregácie,
degetoizácie a destigmatizácie. Bratislava.
2

Bližšie viď Smatanová (2020). Východiská a zásady tvorby pre ohrozené skupiny. Marginalizované
rómske komunity. STUBA Bratislava.
3
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Princípy desegregácje potrebné uplatňovať aj spoločenskej, sociálnej rovine. Pri
plánovaní stratégie zapojenia zainteresovaných aktérov do participatívneho
plánovania je potrebné vytvárať také formy, ktoré taktiež podporujú stretávanie a
komunikáciu príslušníkov oboch skupín na spontánnej, prirodzenej báze.

Stigmatizácia znamená spoločenské zhanobenie osoby alebo skupiny na základe
reálnych alebo domnelých foriem správania sa. Je to negatívne označenie, nálepka.
Práve oblasť bývania predstavuje asi najčastejšiu stigmu rómskych komunít. Je
reflektované v stereotypoch o tom, že si „Rómovia vybývajú nové byty“, alebo že
„on býva v chatrči, a preto kradne“.
Opatrenia odstraňujúce stigmatizáciu je možné realizovať na dvoch úrovniach.
Vo fyzickom priestore je možné sústrediť sa na také stavebné intervencie, ktorých
cieľom je znižovať rozdiely medzi skupinami obyvateľstva. Ide o vyrovnávanie –
zrovnávanie kvality bývania, alebo dostupnosti služieb tak, aby obe skupiny mali k
dispozícií rovnaký štandard.
V spoločenskom priestore opatrenie odstraňujúce stigmatizáciu zahŕňajú v prvom
rade transparentnú a systematickú komunikáciu, a práve transparentné
participatívne plánovanie je toho súčasťou.
Cieľom je odstraňovanie nálepky a zažitých stereotpypov. V závislosti od lokálne
prevládajúceho stereotypu to v praxi môže zahŕňať aktivity, ktoré zdôrazňujú a
zviditeľňujú ochotu členov marginalizovanej komunity aktívne pristupovať a
pracovať na zlepšení vlastný situácie.
Príkladom môžu byť projekty svojpomocnej výstavby, ale najmä v tomto kontexte
práve aj spoločné komunitné dobrovoľné a verejnoprospešné aktivity - udržiavanie
čistoty v okolí bytov, práca na zveľaďovaní verejných priestorov, starostlivosť o
prírodu, komunitné aktivity s deťmi, aktívna účasť a pomoc na obecných dňoch, a
pod. A práve takéto spoločné aktivity môžu aj priniesť priestor na spontánne
stretávanie sa a komunikáciu oboch skupín obyvateľov a tak prispieť k vytváraniu
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neformálnych vzťahov ako nevyhnuntému základu rozvoja komunity4.

Veľa z vylúčených marginalizovaných komunít je možné definovať ako getá územia, v ktorých žijú ľudia s podobnými charakteristikami, s častým výskytom
sociopatologických javov. Často je segregácia v takejto lokalite i čiastočne
dobrovoľná. Ide o územia, v ktorých sa koncentrujú členovia marginalizovanej
komunity postihnutej stigmatizáciou, kde sa necítia byť odsudzovaní či ohrozovaní.
Takéto miesto však po čase väčšinové obyvateľstvo vníma ako miesto, kam nie je
dobré chodiť. Územie geta sa tak uzatvára čoraz väčšmi do seba, čo vedie k
ďalšiemu sociálnemu prepadu a výskytu sociopatologických javov.
Degetoizácie v praxi znamená otváranie existujúcej vylúčenej lokality smerom k
majoritnej časti obce/mesta. A to tak, že odstraňujeme bariéry, ktoré spôsobujú
segregáciu. Ďalej sa snažíme zlepšiť dostupnosť a vzájomnú prepojnoesť
segregovanej a hlavnej časti obce, alebo umiestnenie rôznych iných funkcií do
segrovanej časti s cieľom, aby sa toto územie stalo navštevované aj obyvateľmi
mimo segregovanú - geotizovanú lokalitu.

4

Bliˇšie viď napr. Pauliniová, Z. (2018): Zmena sa začína spolu. Bratislava.
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Obr. 1. Spoločné plánovanie susedstva - kto vedľa koho susedí - v novej obytnej
zástavbe. Rankovce 2013.
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2. Zmena postojov
Všetci hodnotíme okolitý svet. Zvykneme si obľúbiť, resp. ne obľúbiť takmer všetko
okolo nás, načo narazíme, vytvárame si postoje. Postoje určujú naše správanie,
vychádzajú ako z našich podvemých či vedomých zážitkov a skúseností, tak aj zo
strachov a obáv. Naše postoje sa našťastie však môžu zmeniť. A to je kľúčom ako k
práci s verejnou mienkou, tak aj následne k udržateľnému výsledku programov
rozvoja bývania.

2.1. Postoje
Postoje sú dôležité, pretože často determinujú naše správanie. Sociálny
psychológovia identifikovali 3 komponenty postojov5. Prvým komponentom je
kognitívna časť -

myšlienky a názory, ktoré si ľudia tvoria o predmete postoja;.

Druhým komponentom je afektívnu časť - citovú reakcia voči predmetu postoja.
Tretím behaviorálnu časť, čiže to, ako ľudia voči predmetu postoja konajú.
Podstatné je, že každý postoj sa môže zakladať na jednej z týchto 3 častí, alebo aj na
ich kombinácii. Kľúčové pre prácu so zmenou určitého postoja je preto identifkovať
zdroj - na ktorom komponente, alebo v akom pomere - je daný postoj postavený?
Len správna identifkácia zdroja môže pomôcť správne nastaviť jeho adresovanie.
Kognitívne založené postoje sa zakladajú primárne na názore o kvalitách daného
predmetu. Tento typ postoja nám umožňuje klasifikovať a vyhodnocovať pozitíva a
negatíva určitého predmetu, takže vieme veľmi rýchlo určiť, či s ním chceme alebo
nechceme mať do činenia.
Afektívne založené postoje sú postoje opierajúce sa skôr o emócie a hodnoty,
nedochádza k žiadnej snahe o (vôbec snahu o objektívne) vyhodnocovanie kladov a
záporov. Niekedy dokonca môžme voči niečomu cítiť silnú príťažlivosť, aj napriek

5

Viď bližšie najmä Aronson, E. et. al. 2017: Sociálna psychológia.
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tomu, že daná vec alebo človek nespĺňa naše racionálne požiadavky. Najčastejšie
ide o témy politiky, sexu a vzťahov, náboženstva, ale aj rasových predsudkov.
Afektívne postoje pochádzajú z viacerých zdrojov. Môžu prameniť napríklad z
hodnôt vštepovaných od detstva, zo základných náboženských a morálnych
presvedčení, v ktorých sme vyrastali alebo ktoré si aj konštantne utvárame.
Funkciou týchto postojov ani tak nie je poskytnúť presný obraz o svete, ale skôr
vyjadriť a potvrdiť základný hodnotový systém jednotlivca.
Niektoré afektívne založené postoje môžu premeniť s podmieňovania
(Aaronson, 2017). Klasické podmieňovania funguje tak, že podnet
vyvolávajúci citovú reakciu sprevádza neutrálny ne emocionálny podnet, až
napokon danú citovú reakciu vyvolá neutrálny podnet samotný.
Operatívne podmieňovania je správanie, pre ktoré sa dobrovoľne
rozhodujeme, sa stáva viac alebo menej časté v závislosti od toho, či po ňom
nasleduje odmena (pozitívne posilnenie), alebo trest.
Operatívne podmieňovanie je častým zdrojom negatívneho správania sa voči
rómskym susedom. Asi každý sme už boli svedkom situácie, kedy sa nejaké
dieťa bielej pleti vyberie na ihrisko s rodičom a začne sa hrať s rovesníkmi
rómskeho pôvodu. Ak rodič predstaví prejavy ostrý nesúhlas hovoriac, že s
takýmito deťmi sa nehráme, nepotrvá dlho a dieťa samotné začne spájať hru s
deťmi inej pleti s nesúhlasom, až napokon rodičovský rasisticky postoj príjme
za svoj.
Afektívne založené postoje teda nie sú dôsledkom racionálneho preskúmania,
nepodliehajú ani logike - a sú často prepojené s hodnotami ľudí (ibid.).
Pri práci s verejnou mienkou je kľúčové si uvedomiť, že úsilie zmeniť afektívne
posotje, súčasne pre jednotlivca znamená aj ohrozovanie jeho hodnôt, preto je táto
téma extrémne, bytostne dôležitá a je potrebné postupovať a komunikovať naozaj
citlivo a bez nátlaku.
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Behaviorálne založené postoje sú založené na pozorovaniach toho, ako sa ľudia
správajú k nejakému predmetu. Vychádza z teórie seba vnímania, ktorá tvrdí, že za
určitých okolnosti ľudia nevedia, ako sa cítia, až pokým ne zistia, ako konajú.

2.2. Explicitné a implicitné postoje
Už utvorené postoje môžeme identifikovať na dvoch rôznych úrovniach.
Explicitné postoje sú tie, ktoré si uvedomujeme, vedome s nimi súhlasíme a
o ktorých sa nám ľahko hovorí. Považujeme ich za svoj postoj a
komunikujeme ich navonok.
Implicitné postoje sú, naopak – neúmyselné, nekontrolovateľné a niekedy
nevedome hodnotenia. Existujú mimo uvedomenia.
Implicitné postoje pramenia v zážitkov z detstva najčastejšie, zatiaľ čo
explicitne postoje skôr v nedávnych zážitkoch.
Uvedomenie si situácie, že ľudské postoje sú explicitné a implicitné, výrazne
ovplyvňuje stratégie komunikácie pri práci s verejnou mienkou.
Súvislosti s témou prekonávania predsudkov a stereotypizácie Rómov sa najčastejšie
stretávame so situáciou, kedy najmä mladí ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, sú vážne
presvedčení o rovnosti všetkých rás, a teda sú a priori proti akejkoľvek diskriminácii
voči rómskym susedom. Avšak veľa z týchto ľudí vyrastalo v kultúre plnej stereotypov
o menšinách a je možné, že niektoré z týchto negatívnych predstáv sa do nich
vstrebali bez ich vedomia. Môže sa teda stať, že ak sa ocitnú v prítomnosti Rómov,
automaticky sa v nich spúšťajú negatívne pocity, spúšťajú sa podvedomé negatívne
automatizované reakcie, ktoré v procese komunikácie a danej situácie nemusia
prinášať konštruktívne postoje. Tieto situácie je nutné spozorovať, akceptovať, a pri
vytváraní spôsobov a foriem komunikácie a zapjenia jednotlivých aktérov s nimi
počítať.

2.3. Sprístupniteľnosť a nesprístupiteľnosť
Ľudia niekedy konajú spontánne a iba málo premýšľajú o tom, čo vlastne idú urobiť.
Postoje nám pomáhajú predurčovať naše spontánne správania v prípade, že sú
človeku vysoko sprístupniteľné. Sprístupniteľnosť znamená, že prepojenie medzi
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postojom, objektom a hodnotením daného objektu je rýchle - a človek rýchlo
dokáže pomenovať pocit, ktorý v nich objekt vyvoláva. Inými slovami, postoj nám
prichádza na myseľ v momente. A naopak, nesprístupiteľnosť značí, že ak na danú
vec nemám utvorený a vedomý jasný postoj, je ťažké predpokladať, ako sa v danej
situácii zachovám. V praxi to tiež znamená, že s väčšou pravdepodobnosťou náš
postoj bude predpovedať aj naše spontánne správanie.
Pri sprístupniteľnosti je dôležitým je stupeň skúsenosti, ktorí ľudia majú so správaním
voči postoje mu predmetu. Výskumy ukazujú, že napríklad postoj určitého človeka k
bezdomovcom potom, čo si nejaký čas odpracoval ako dobrovoľník v útulku, sa
zmení na vysoko pozitívny. Čím priamejšie je skúsenosť, ktorú človek s predmetom
postoja má, tým sprístupniť ďalšie jeho postoj.
Má to však aj rovnako silný negatívny efekt. Ak má niekto z rómskym susedom
priamo negatívnu skúsenosť, je nutné jeho postoj o to viacej pokúsiť sa
transformovať pozitívnymi priamymi skúsenosťami.

2.4. Ostatné faktory
Ak máme na premýšľanie o danej veci dostatok času a motivácie, naše rozhodnutia
môžu ovplyvniť aj úplne iné faktory. Najčastejšie sa v sociológii uvažuje o teórií
plánovaného správania6. Tá tvrdí, že čím špecifickejší je postoj voči určitému
správaniu, tým lepšie tento postoj danej správanie predpovedá. Keď ľudia majú čas
premýšľať nad tým, ako budú konať, vstupuje do hry zámer. Ten je tvorený ich
postojom voči špecifické mu správaniu, subjektívnymi normami a vnímanou
kontrolou nad svojim správaním sa.
Plánované správanie nám pomáha s odporúčaním pre komunikáciu o projektoch
bývania v marginalizovaných komunítach: čím je príjemca informácie – individuálny
obyvateľ, verejnosť, bližšie a špecifickejšie informovaní a oboznámený o konkrétnych
častiach a krokoch celého projektu, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že bude k nemu
môcť a vedieť vyjadriť postoj. Následne s tým postojom je možné pracovať.
Pozri bližšie Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Eﬃcacy, Locus of Control, and the
Theory of Planned Behavior.
6
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Dôležité sú i subjektívne normy. Pretože popri postoji voči určitému správaniu
potrebujeme zmerať i názory ľudí na to, ako budú správanie vnímať ich okolie –
ľudia, na ktorých im záleží. Poznanie týchto názorov môže byť pri úsilí predvídať
správanie nejakého človeka rovnako dôležité, ako poznanie postojov jeho
samotného.
S teóriou o subjektívnych normách vychádza práve odporučenie, v rámci ktorého je
dôležité o pozitívach plánov informovať a zapojiť lokálne autority, mienkotvorné
lokálne osobnosti, komunitných lídrov – učiteľov, starostu, poslancov, doktorov,
prípadne iných ktorý v danej komunite predstavujú blízke a dôveryhodné osobnosti
so silnými spoločenskými väzbami na svoje okolie.
Posledným nezanedbateľný faktorom je aj vnímaná kontrola nad svojim správaním.
Ak si človek mysli, že uskutočniť dané správanie je ľahké, je pravdepodobnejšie, že
toto správanie aj uskutoční (Aaronson et al., 2017). Tento fenomém využívame pri
plánovaní reakcií na otvorený rasizmus - čím je jednoduchšie správať sa rasitisticky,
tým je väčšia pravdepobnosť, že sa človek s takýmto postojom takto aj v realite
správať bude.
Je potrebné si aj uvedomiť a pripomenúť, že ak ľudia majú pocit, že je ohrozená
sloboda nejakého ich správania, dochádza k nepríjemné mu stavu odporu, ktorý
možno zredukovať realizáciou zakázaného správania.

2.5. Presviedčanie ako metóda zmeny postojov
Naše postoje nie sú konzistentné, často sa menia. Najčatejšie meníme naše postoje
v reakcií na iné spoločenské vplyvy. Ovplyvňuje nás teda to, čo robia alebo hovoria
iní ľudia. Takže tým, čo hovoríme a ako sa správame, môžme ľudí vo svojom ľudí
presvedčiť, aby zmenili svoje postoje7.

Ľudia sú osobitne náchylní na zmeny postojov v senzitívna veku od 18 do 25 rokov. Preto je
práca s mladými ľuďmi kľúčová pre budovanie silných komunít a funkčných a udržateľných
susedstiev.
7
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Presviedčanie sa deje v dvoch rovinách – prvou je hlavná cesta, a teda situácia, v
ktorej sú ľudia ochotní a schopní pozorne počúvať predkladané argumenty,
premýšľať o nich a následne prehodnotiť svoj postoj. Druhým je tzv. okrajová cesta
k presvedčeniu – situácia v ktorej ľudia neanalyzujú predkladané argumenty, ale sú
viac ovplyvnení povrchnejšími signálmi (kto je rečník? ako vyzerá? aká je celková
atmosféra? ako sa cítim?)8.
Jednou z veci, ktoré ovplyvňujú, či ľudia majú motiváciu venovať pozornosť určite
komunikácie aj to, do akej miery je dana problematika pre nich osobne dôležitá a
ako sa ich konkrétne týka. Čím je otázka osobnejšia, tým viac ľudia ochotní
venovať pozornosť argumentom prejavu. Vtedy sú ľudia aj ochotný venovať a
spracovávať argumenty prijímané hlavnou cestou prejavu.
A keďže pri plánovaní komunikácie a práce s verejnou mienkou v komunitach MRK
predpokladáme, že účastníci a prijímatelia našej komunikácie sú susedia, teda ľudia
ktorých sa komunikácia priamo týka, je to dôležité ako pre nastavenie hlavného
argumentu, tak aj okrajovej stratégie presvedčenia.
Účinnosť presviedčania prostredníctvom metódy hlavnej cesty ďalej určuje aj
schopnosť venovať pozornosť argumentom. Niekedy je ťažké sa sústrediť, aj keď sa
sústrediť chceme napríklad sa necítim vo fyzickej alebo psychickej pohode alebo
otázka je príliš komplikovaná a je ťažko rozhodnuteľná. Pokiaľ cítime, že situácia je
pre násť príliš náročná, nie sme schopní venovať pozornosť argumentom, ale
presvedčujú nás skôr okrajové signály. Paradoxne, publikum, ktoré je počas
komunikácie nesústredené, zostane často ovplyvnené viac, že než publikom, ktoré je
pozorné.

Okrajové signály sa týkajú toho, kto komu a čo hovorí. To znamená, že preferovaní
sú dôveryhodný rečníci, napríklad známi odborníci, ktorí presvedčia ľudí skôr než
rečníci, ktorí nie sú dôveryhodní. Príťažlivom rečníkom, či už telesne alebo
osobnostne, tiež veríme radšej - atraktívny zástupcovia sú presvedčivejší (ibid.).
Štandardné členenie, Aronson, 2017. Pre iné, radikálnejšie a exprimentálne prístupy, viď napr.
Boghossian, P. 2013. A Manual for Creating Atheists, Pitchstone Publishing.
8
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Nezastupiteľná je aj povaha komunikácie. Ľudí skôr presvedčí komunikácia, ktorá sa
nezdá byť úmyselne skonštruovaná, aby ich ovplyvnila. Vo všeobecnosti je tiež
lepšie prezentovať obojstrannú komunikáciu než jednu stranu - a teda nepredkladať
len argumenty, ktoré podporujú vašu pozíciu, ale priznať aj existujúce protiargumenty. Ľudia, ktorí svoje postoje zakladajú na pozornej analýze argumentov, si
postoj skôr dlhodobo udržia, viac konajú v súlade s daným postujem a sú odolnejší
proti presvedčeniu než ľudia, ktorí svoje postoje zakladajú na okrajových
informáciách.
Strach vzbudzujúce komunikácia jedna možnosť ako zaujať pozornosť ľudí, vystrašiť
ich. Tento systém sa používa najmä v tradičnej reklame a marketingu, často však aj v
politike. Pri komnikácií, ktorá vychádza z vzbudzovania strachu je dôležitá miera
strachu a nasledujúci krok - ak sú ľudia presvedčení že vypočutie si komunikácie ich
naučí, ako tento strach zmierniť, budú skôr motivovaní analyzovať správu a svoje
postoje hlavnou cestou (viď napríklad reklamy proti fajčeniu s obrázkami rakoviny
pľúv). Ľudia však majú tendenciu odvrátiť pozornosť od komunikácie, ktorá
vzbudzuje strach. Podobne, strach vzbudzujúce komunikácie zlyhávajú aj v prípade,
ak sú také mocné, že ľudí ohromia. Ľudia sa začnú bráni, budú popierať dôležitosť
rizika nebudú otázky schopný racionálne uvažovať.

Úspešnosť rôznych techník meniacich postoj záleží od typu postoja, ktorý sa
pokúšame riešiť. Viaceré štúdie potvrdzujú, že ak sú základy postojov kognitívne,
najlepšie bude pokúsiť sa ho zmeniť racionálnymi argumentami, ak sú afektívnej
lepšie je postoj zmeniť apelovaním na city. Najčastejšie však ide o kombináciu
oboch typov.
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3. Plánovanie práce s verejnosťou
Stratégia zapojenia komunity zabezpečuje aktívnu participáciu občanov, kde sú
zainteresované strany nielen informované, ale sú aj primerane oprávnené podstatne
prispieť k procesu plánovania. Skladá sa z viacerých krokov, ktoré vyžadujú dôsledné
rozmyslenie a plánovanie.

3.1. Vytovrenie pracovného tímu
Vytvorenie pracovného tímu je kľúčový krok na zabezpečenie primeraného
zastúpenia a začlenenia celej populácie v procese plánovania. Verejný sektor
(národný, regionálny, miestny), medzinárodné organizácie, súkromný sektor,
podnikateľské konzorcium, akadémia a občianska spoločnosť musia byť zachytené v
mapovaní zainteresovaných strán. Podobne aj rôzne sociálne skupiny a obzvlášť
zraniteľné skupiny, ako sú ženy, starší ľudia, mládež, etnické menšiny, ľudia so
zdravotným postihnutím, musia byť primerane zastúpené angažovanými školami,
občianskymi združeniami a organizáciami. Práca s rôznorodou a komplexnou
skupinou zainteresovaných strán zvyšuje kvalitu ich zapojenia a prispievania do
procesu participatívneho plánovania, zlepšuje celkové výsledky a znižuje prípadné
konflikty, zlepšuje udržateľnosť.
Existuje množstvo spôsobov, ako zapojiť rôzne skupiny do spoločnosti. V prvom
rade je zo zmapovaných hráčov potrebné vytvoriť pracovný (realizačný, plánovací)
tím. Tento tím by mal v závislosti od odbornosti a úrovne ich sily a afinity k projektu
starostlivo identifikovať, čo je najvhodnejšia stratégia zapojenia pre každú
zainteresovanú stranu - spoločné stretnutia pri zhromažďovaní údajov, konzultačné
stretnutia, rozhovory, workshopy sú produktívnymi príležitosťami na vytvorenie
podstatných výstupov v rôznych fázach procesu plánovania. Verejné vypočutia a
podujatia prístupné širšej komunite sú tiež dôležitými krokmi na overenie výstupov
procesu plánovania.
Nie je to však dostatočné. Procesy inkluzívneho plánovania integrujú lokálnych
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predstaviteľov spoločnosti do hlavného rozhodovacieho tímu. Takto získajú
zraniteľné skupiny rovnaké práva a príležitosti ovplyvňovať tvorbu plánov a ich
potreby sa adekvátne premietnu do konečných výsledkov.
Pokiaľ ide o projekt a plánovanie väčšieho rozsahu v komlexnom prostredí, je
vhodné rozmýšľať a zvážiť vytvorenie viacerých tímov - rozdelenie zodpovednosti a
koordinácie do menších, lepšie uchopiteľných častí. Vytvorenie rôznych výborov a
tímov s jasnými zodpovednosťami a úlohami definuje inkluzívny rámec plánovania a
manažmentu rozvoja územia a bývania, ktorý kladie na prvé miesto potreby svojej
komunity. Volebné kritériá kľúčových zainteresovaných strán na zastupovanie
rôznych sektorov a skupín spoločnosti musia byť starostlivo definované. Pri výbere
členov výboru by vo všeobecnosti nemal chýbať konflikt záujmov, pozitívne
skúsenosti s vývojom komunitných projektov a uznanie komunity. Konzultácie s
jednotlivými odborníkmi sú však zásadné aj pri skúmaní konkrétnych tém.

3.2. Prieskum a plánovanie
Prvý krok akéhokoľvek plánovania (či už rozvoja fyzického prostredia alebo
sociálneho - komunity) vždy ako vstupný krok vyžaduje dôkladnú analýzu dotknutej
oblasti, ktorá ma za cieľ poskytnúť základné vedomosti a oddôvodnenie každej časti
návrhu.
V rámci programov rozvoja bývania je analýza sídla, resp. jeho časti, štúdia
existujúcich vzťahov a priestorov, je jednou z prvých fáz urbanistickej tvorby
a územného plánovania v každom kontexte. Keďže rozvoj miest a obcí má čoraz
menej charakter kvantitatívneho rastu, ale zaoberá sa čoraz viac starostlivosťou o
existujúce priestorové štruktúry, dôkladná znalosť kontextu, do ktorého sa novou
výstavbou vstupuje – vyžaduje intenzívne poznanie situácie.
V rámci skúmania riešenej lokality je vhodné i analyzovať všetkých nedávne
investičné zámery - ktoré pomôžu dotvoriť obraz lokality a potenciál jej rozvoja.
Môže byť tiež dôležité identifikovať nápady a návrhy z minulosti, ktoré z rôznych
dôvodu neboli implementované. Pochopenie dôvodov ich nerealizácie tiež môže
napomôcť pri výbere efektívnej formy riešenia v súlade s históriou a zvyklosťami
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miesta a pripraviť sa na možné problémy pri implementácií.
Rovnaká podrobnosť je potrebná pri analyzovaní a mapovaní ľudských zdrojov kapacít, stakehodlerov zastupujúcich skupiny, inšititúce, individuálnych lídrov a tých,
ktorí svoje zastúpenie nemajú. Súčasne je nemenej dôležité poznať potreby a
požiadavky cieľovej skupiny. Je potrebné identifikovať najmä špecifické potreby a
požiadavky podľa jednotlivých cieľových skupín. Kto je cieľová - ohrozená skupina,
aké sú jej ohrozenia, čo sú ich hlavné prekážky a bariéry, a následne i potreby
individuálne, ako aj spoločné9.

3.3. Zapojenie rôznych profesií
Práve potreby a komunikácia s cieľovou skupinou, budúcimi užívateľmi - je často tá
najnáročnejšia časť procesov rozvoja bývania v kontexte marginalizovaných komunít.
V praxi je takmer nemožné, aby jeden človek vykonával osobne analýzy vo všetkých
oblastiach, pretože mnoho aspektov vyžaduje špecializované znalosti.
V prípade práce s takotou skupinou je dôležitá najmä spolupráca so sociológmi,
antropológmi, etnografmi - ako odborníkmi pri hľadaní komplexných dlhodobých
riešení - a na lokálnej úrovni s lokálnymi terénnymi pracovníkmi, či zástupcami
rôznych miestnych inštitúcií - ktorí pomôžu vytvoriť "most" s miestnymi obyvateľmi
a prakticky zhodnotiť reálnosť navrhnutých riešení. Lokálni terénni pracovníci sú
zväčša sociálni pracovníci, zamestnaní obcou. Dôležitými aktérmi sú aj napríklad
učitelia zo základnej či materskej školy, zástupcovia aktívnych cirkví, či lokálne
pôsobiacich neziskových organizácií a občianskych združení.

3.4. Komunikácia
Kľúčovým prvkom je dobrá komunikácia. V závislosti od mierky projektu je dôležité,
okrem komunikácie nielen so samotnými budúcimi užívateľmi (viď bližšie kapitola 4),
komunikovať so všetkými aktérmi - obecní poslanci, pomocné profesie (terénni
pracovník), ostatní obyvatelia a nastaviť dobrú komunikáciu medzi členmi
9

Pre konkrétne návody, čo a ako je vhodné zmapovať, viď napríklad Smatanová (2020).
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samotného tímu ako takého. Jednotlivé skupiny však často komunikujú rôznymi
formami, prostredníctvom rôznych kanálov - online alebo offline. Pri väčších
projektoch, v ktorých má úlohu aj obec, sa osvedčilo založenie webovej pod-stránky,
napríklad ako súčasť webovej stránky obce, ktorá má za cieľ informovať o postupoch
a podmienkach, a poskytovať tieto informácie aj priebežne off-line médiami, ako
miestnymi novinami, či oznamami na nástenkách, schránkovaním letánkov.
Častokrát je z hľadiska lokálnych väzieb vhodné a konštruktívne prizvať na
facilitovanie (moderovanie a usmerňovanie diskusie) v takejto téme aj odborníka
„zvonka", ktorý vie pomôcť odbornými a nezaujatými radami konštruktívne viesť
dlhodobú diskusiu smerom k efektívnym zámerom.

3.5. Finančné náklady
Je potrebné myslieť aj na finančnú stránku riadenia celého procesu. Aj riadenie
pracovných skupín a samotná účasť jedntolivých zástupcov vyžaduje od týchto ľudí
ich čas a energiu. Je preto na mieste zváźiť reálnu vyťaženosť, ktorá je v plánovacom
procese očakávaná, a túto potom odzrkadliť aj v nastavení výšky finančných
honorárov.
Ďalej netreba zabúdať aj na finančné náklady spojené s ostatnými komunikačnými
časťami celého procesu - tie môźu zahŕňať organizovanie verejných diskusií (tu môže
ísť napríklad o náklady spojené s prenájmom miestností), infokampaň (náklady
spojené so založením a prevádzkovaním webu, tlačou a schránkovaním letákov) a
iné.

28

29

30

4. Zapojenie verejnosti a budúcich užívateľov
Vysporiadanie pozemkov, zmeny a doplnky územných plánov, príprava technickej
infraštruktúry do lokalít určených na novú výstavbu, či rekonštrukciu a revitalizáciu
časti marginalizovaných lokalít, časovo často prekračuje volebné obdobie starostu a
primátora. Z hľadiska úspešného a udržateľného výsledku je aj preto dôležité už od
prvých krokov do procesu nastavovania systému zapojiť čo najviac „partnerov",
ktorí sú v území prítomní kontinuálne. Ide napríklad o prevádzkovateľov
sociálnych služieb, miestnych škôl, či iných vzdelávacích inštitúcií, cirkev. Partneri
môžu i pomôcť potiahnuť jednotlivé domácnosti, či časti komunity, v prípade, že
nastane dočasná krízová situácia.
V procese plánovania rôzne skupiny môžu hrať rôzne skupiny rôznu úlohu s rôznou
mierou a charakterom zapojenia, v závislosti od konkrétneho kroku - a jeho cieľov.
Tento systém nastavujeme pomocou tzv. rebríka účasti (viď kapitola 4.1). Následne
stanovujeme stratégiu, akým jednotlivých aktérov do celého procesu zapojíme a ako
s nimi budeme komuniovať (viď kapitola 4.2). V tomto procese je v kontexte
marginalizovaných rómskych komunít rôzne, menej tradičné metódy (ukážka je
bližšie rozivnutá v kapitole 4.3).

4.1. Rebrík účasti
Metódy zapojenia rôznych komunít sa aplikujú v prvom rade podľa žiadanej miery stupňa zapojenia komunity (rôznych aktérov, verejnosti)

pomocou tzv. „rebríka

účasti“. Rebrík účasti pomáha definovať a koordinovať ako, kedy a za akým účelom
sú rôzni aktéri pozývaní zúčastniť sa na procese tvorby a do akej miery sú súčasťou
procesu rozhodovania10:

viď napr. Berman, T. (2016): Public Participation as a Tool for Integrating Local Knowledge into
Spatial Planning
10
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• Nízke až stredné zapojenie: účasť na získavaní informáciácií a identifikácií
potrieb. Ide najmä o rozhovory s členmi a zástupcami komunity s cieľom
získať o území a potrebách jeho užívateľov čo najviac informácií.
• Stredné zapojenie: účasť na poradnom rozhodovaní. Členovia a zástupcovia
komunity majú poradnú úlohu a poskytujú vstupné informácie v niekoľkých
bodoch pri zhromažďovaní informácií a ich následnom hodnotení, vrátane
formulácie spätnej väzby k samotnými návrhom a riešeniam vypracovanými
odborníkmi.
• Vysoké zapojenie: účasť na samotnom plánovaní, resp. navrhovaní. Členovia
a predstavitelia komunity sa podieľajú na príprave návrhov, najčastejšie
účasťou na workshopoch; sú aktívni nielen v informačnom poradenstve, ale aj
pri rozhodovaní o výbere konkrétnych riešení.
Rozhodnutie o konkrétnom zapojení konkrétnych ľudí je závislé od charakteru a
rozsahu riešeného územia. Úloha jednotlivých zástupcov (komunity, obce, neziskovej
organizácie), či celých komunít, rodín, sa v jednotlivých krokoch plánovnia môže aj
meniť. Neexistuje preto jedno optimálne riešenie na každú situáciu.
Dôležitým krokom je však dostatočne včas komunikovať jeho úlohu v celom procese
každému zapojenému aktérovi.
Rebrík účasti pomáha napríklad aj počas organizovania spoločných diskusií
externému facilitátorovi zorientovať sa v situácií a moderovať diskusiu tak, aby sa
mohla posúvať konštruktívnym smerom.

4.2. Stratégia pre zapojenie aktérov
Pre získavanie dôležitých informácií o území je nevyhnutné rozšíriť možnosti na
zapojenie čo najväčšieho množstva relevantných aktérov. Pre lepšiu koordináciu a
transparentnosť tohoto procesu sa vytvára samostatná stratégia pre zapojenie
aktérov. Tá sa skladá zo základných častí: definícia hraníc riešeného územia,
identifikácia kľúčových aktérov, plán dosahu a časový plán, nasledovne:
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A. Identifikácia hranice riešenie oblasti
Identifikácia hraníc riešenej oblasti je kľúčová ako v menších projektoch výstavby, tak
i v projektoch väčšej mierky. A to i v prípadoch, kedy je riešené územie jasne
definované parcelnými číslami, je dôležité definovať "oblasť pôsobnosti" projektu keď dôjde k realizácií návrhu, ktoré ostatné oblasti budú ovplyvnené? Druhým
dôvodom pre určenie hraníc riešenej oblasti, najmä pri väčších projektoch v
urbanistickej mierke, je definovanie aktérov, ktorí majú byť do procesu tvorby
zapojení. Vymedzenie takejto hranice býva často i politickým aktom.
Prílkladom môže byť výstavba nových bytových jednotiek na presných parcelných
číslach. Avšak, po dokončení výstavby - nebude následne potrebné zabezpečiť
zvýšenú kapacitu, a teda dobudovanie zariadení materských škôl, tried v základných
školách ? Zastávok MHD? Detských ihrísk? V týchto prípadoch je nutné komunikovať
a do procesu od začiatku zapájať i aktérov z týchto inštitúcií, majiteľov dotknutých
nehnuteľností a navrhovať následné potrebné intervencie.
Zo skúseností neziskovej organizácie Projekt DOM.ov, efekt “snehovej gule”
spôsobuje aj program svojpomocnej výstavby rodinných domov. V lokalitách, kde sa
tento program implementuje je viditeľné, že výstavba niekoľkých prvých rodinných
domov v časovom rozmedzí 1-3 roky spúšťa vlnu výstavby v celej lokalite - a to
domov nielen v rámci programu svojpomocnej výstavby, ale všeobecne. Je preto
potrebné byť na túto situáciu pripravený - pripravenosťou územného plánu,
vhodnými pozemkami pre záujemcov o výstavbu bývania, stavebným materiálom,
kapacitami stavebného úradu.
Netreba zabúdať i na potenciálnych aktérov - keď v prípade obytnej zóny sa počíta s
budúcou vybavenosťou - obchodmi, je potrebné osloviť potenciálnych
prevádzkovateľov v čo najskoršej fáze navrhovania. Zaručí sa tak, aby vybudované
priestory boli pre danú funkciu vhodné a ihneď zapojené do života.
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B. Identifikácia zainteresovaných aktérov
"Verejnosť" - či už všetci obyvatelia obce/mesta, tak aj marginalizovaná rómska
komunita - nie je homogénna skupina11, v ktorej majú všetci členovia rovnaké
požiadavky a vlastnosti. V rámci každej skupiny sú ľudia s rôznymi preferenciami,
rôznymi limitáciami, rôznymi potrebami.
Z hľadiska plánovania intervencií, ktoré sa dotýkajú aj marginalizovaných rómskych
komunít, je preto efektívnejšie pozerať sa na jednotlivé skupiny "verejnosti" pri
zbere údajov a aj zápajaní nie na základe etnického pôvodu, ale skôr tak, aby tento
pohľad hranice etnicity prekračoval.
Efektívnejšie je preto rozdelenie napríklad podľa veku (deti, teenageri, starší),
rodinného stavu (mladé rodiny, single mladší, single penzisti), či vlastníckym alebo
funkčno-prevádzkovým vzťahom (majitelia trvalo-obývaných rodinných domov,
majitelia a užívatelia chát, prevádzkovatelia služieb).
Môže existovať komunita ľudí „geografická“ – vymedzená presne štvrťou, celkom,
priestorovou štruktúrou, ktorá je už stabilizovaná. Existujú však i záujmové
spoločenstvá, ktoré môžu územie riešiť len ako svoj parciálny záujem - ktoré je
potrebné identifikovať aj so zreteľom na definovanie hraníc riešeného územia. Ide
napríklad o spolky rybárov, ktorý napríklad lovia ryby v danom území, miestnych
ochranárov prírody, turistov, a podobne. Toto sú tiež aktéri, ktorí síce nie sú priamo
obyvatelia alebo majitelia pozemkov v riešenej lokalite, aj užívatelia, ktorí majú k
riešenému územiu vzťah a skúsenosti.

C. Plán dosahu - komunikácie s jednotlivými skupinami a ich zástupcami
Účelom vypracovania plánu dosahu je nájsť a nastaviť spôsoby, ako sa spojiť a
následne efektívne komunikovať s rôznymi skupinami zainteresovaných aktérov.
Môže ísť o komunikáciu aktívnu alebo pasívnu (informovanie), virtuálnu alebo
11 V súvislosti s marginalizovanou rómskou komunitou sa i často traduje úloha vajdu - ako "hovorcu" či hlavného "lídra" v tejto komunite. Vajdovstvo je však
v dnešnej dobe len veľmi výnimočný fenomén, špecifický najmä pre olašské komunity, ktoré tvoria menej ako 5% všetkých Rómov na Slovensku. Preto
snaha identifikovať lokálneho "lídra" môže skôr viesť k identifikovaniu úžerníka, ktorý môže podávané informácie zámerne skreslovať.
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fyzickú.V praxi to znamená definovať podľa jednotlivých identifikovaných aktérov
spôsob, čas a miesto komunikácie.
Napríklad - matky s deťmi je možné osloviť fyzicky, v prípade pekného počasia,
počas dňa, na detských ihriskách. Seniori sú taktiež skupina, ktorá preferuje fyzický
kontakt. Naopak, mladšia generácia, je responzívna na online dotazníky, virtuálne
zaznačovanie do máp, či komunikáciu na sociálnych sieťach.
V prostredí marginalizovaných komunít je online komunikácia špecifických
fenoménom. Je potrebné zvážiť dostupnosť podľa konkrétnej lokality. Vo
všeobecnosti sa však určite odporúča fyzická komunikácia, prostredníctvom
spoločných stretnutí, ktoré môžu byť doplnené zvlášť fokusovými skupinami. Online
komunikácia funguje najmä prostredníctvom sociálnych sietí a odporúča sa využiť
skôr na všeobecné (pasívne) zverejňovanie informácií o priebehu projektu, ako na
aktívny zber potrebných údajov.

D. Časový harmonogram a zverejňovanie informácií
Stratégia zapojenia aktérov by mala nielen zodpovedať rozsahu a potrebám
samotného projektu, ale je potrebné zohľadniť aj očakávania komunity. Súčasťou je
jasný časový plán vrátane definovania míľnikov, odhad približného počtu ľudí,
ktorých sa komunikácia „dotkne", a jasnosť o tom, ako bude kontaktovaná každá
skupina zainteresovaných strán.
Okrem aktívneho zapájania sa je potrebné zvážiť i "pasívne" informovanie. Jeho
formu je potrebné zvoliť podľa miestnych zvyklostí

- či už prostredníctvom

pravidelných článkov v miestnych, regionálnych novinách, krátkych reportáží,
virálnych správ, prípadne v kombinácií. Transparentnosť v procese prípravy a
realizácie je kľúčová pre udržateľnosť a dlhodobú kontinuitu celého projektu. Proces
informvania môže mať aj finančné nároky, na ktoré je potrebné myslieť od samého
začiatku plánovacieho procesu, aby tak v strede procesu nedošlo k zbytočným
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zdržaniam alebo situáciám, ktoré kvôli nedostatku financií budú na verejnosť pôsobiť
ako úmyselné zatajovanie postupov v plánovacom procese.

4.3. Metódy zapájania a získavania údajov v teréne
Mapy správania sa
Často sa stáva, že rôzni profesionálni, majú pri navrhovaní veľmi jasnú predstavu,
ako presne budú priestory využívané, ktorú preddefinuje profesionálna deformácia z
ich odboru, prípadne osobná skúsenosť. Skutočnosť však býva mnoho
rôznorodejšia, a to najmä v prostrediach, ktoré sú autorom (pracovnému tímu) menej
"zažité". Preto sa už v 70tych rokoch 20. storočia dostali i do plánovacieho procesu
rôzne metódy pozorovania správania sa užívateľov v priestore.
Metódy pozorovania sledujú správanie sa individuálnych užívateľov a celých skupín skúmajúc, čo kto v priestore robí, ako dlho sa zastaví pred alebo blízko ktorej
štruktúry, do akej miery a akým spôsobom dochádza k interakcii medzi človekom
a prostredím.
Cieľom pozorovaní je následne identifikovať pravidlá, podľa ktorých sa užívatelia v
priestore pohybujú a s jednotlivými prvkami interagujú: rýchlosť, smer pohybu,
bránenie kolíziám, ako aj dĺžka prítomnosti v pozorovanom priestore, zoskupovanie /
zhromažďovanie užívateľov, ich typické znaky, či interakcia s prvkami.
Z architektonického hľadiska sa minimálne v prvých fázach prieskumu územia
najčastejšie využívajú pasívne pozorovanie - bez zásahov do aktivít, ktoré skúmaný
užívateľ vykonáva – či už slovných (pozorovanému subjektu sa nekladú otázky, prečo
robia čokoľvek, čo robia). Keďže nemôžeme predpokladať, že rozumieme ich
správaniu, dôraz sa potom kladeie na zakreslenie priestoru a jeho prvky.
Aj vo svojej pasívnej podobe sú často postačujúcou metódou na identifikovanie
efektívnych spojení, či bariér v území, spôsobov "prispôsobovania" si priestoru
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(mobilný nábytok, využívanie poloverejných priestorov, ako schodiská, nárožia,
ploty...), ktoré môžu pomôcť definovať kľúčové prvky novonavrhovaných priestorov.
Mapy správania sa často používajú na pomoc pri optimalizácii využívania
špeciálneho prostredia, ako sú detské ihriská, opatrovateľské domy, múzeá alebo
tranzitné uzly. Rovnako aj prostredia nelegálnych osád, ktoré neboli založené
racionálne, ale vznikali organickým vývojom. Aj keď je zaznamenávanie stále dosť
náročné na pracovnú silu, analýza takýchto údajov sa so zavedením digitálnych
technológií sa stáva ľahšou.
Následne, po identifikácií kľúčových prvkoch, či vzorcoch správania, je vhodné v
rámci spolupráce viacerých profesií - architekt, etnograf, antropológ, sociológ,
psychológ, facilitátor, urbánny geograf - podľa charakteru údajov a priestoru)doplniť závery z pozorovania aktívnym zberom doplňujúcich informácií - napríklad
formou dotazníka, fokusových skupín, a pod.

Etnografický výskum
Čím viac času strávi pozorovateľ v teréne, tým viac sa táto práca približuje oblasti
etnografického výskumu. Cieľom etnografického výskumu je „zažiť“ život v komunite
podrobným zaznamenaním všetkých pozorovaní, s ktorými sa pozorovateľ stretáva.
Špecializovaná disciplína, ktorá sa využíva tento typ výskumu, je etnografia alebo
antropológia. V antropológii sa takéto štúdie vykonávajú v dĺžke niekoľko rokov.
Pre účely plánovania rozvoja bývania sa dá táto metóda zjednodušiť buď
krátkodobým pozorovaním viacerých účastníkov alebo povzbudením členov
komunity, aby sa sami stali aktívnymi výskumnými pracovníkmi - participatívny
akčný výskum (Whyte, 2001). Participatívny akčný výskum zdôrazňuje práve
situáciu, kedy sa tradičné rozdelenie medzi externým výskumníkom a komunitou
stierajú. Výskumník - architekt - sa stáva na čas aktívnym členom pozorovaných
užívateľov, žije s nimi každodenný život, pozoruje a zaznamenáva interakciu s
priestorom.
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Stretnutia obyvateľov a fokusové skupiny
Stretnutie obyvateľov je asi najčastejšia metóda zapájania obyvateľov, avšak nie vždy
s efektivnym výsledkom. Jej úspech závisí od vopred stanovených cieľov a
premyslenej stratégií ich dosiahnutia.
Pokiaľ je cieľom pasívne informovanie o postupoch v projekte, realizovaných
aktivitách a najbližších krokoch, ide o efektívny nástroj. Pokiaľ je však cieľom
aktívne zapájanie sa zúčastnených do diskusie, má táto metóda svoje úskalia. V
praxi majú stretnutia obyvateľov, kde sa nehovorí o žiadnom konkrétnom opatrení,
na obyvateľov malý dopad, a preto tí nie sú dostatočne motivovaní sa stretnutia
zúčastniť, prípadne sa na kladené otázky odpovedať zodpovedne.
Zorganizovanie stretnutia obyvateľov sa preto odporúča iba tam, kde majú
obyvatelia možnosť prediskutovať už konkrétne opatrenia a riešenia. Keďže niektorí
obyvatelia sa vyhýbajú verejnému vystaveniu počas spoločných stretnutí, táto
metóda neprináša dostatočne reprezentatívnu vzorku obyvateľov. Zvolené miesto
stretnutia by malo byť v skúmanej oblasti.
Určitou formou stretnutí obyvateľov sú fokusové skupiny. Ide o vytváranie skupín
aktérov podľa vybraných kritérií (napr. teenageri), s ktorými sú komunikované a
preberané parciálne témy opatrení, časti návrhov.Vytváranie menších skupiniek s
rovnakým záujmom je efektívnejšie ako pre dosahovanie cieľov, tak i jednoduchšie
pre komunikáciu.

Mentálne mapy
Mentálne mapy ako metóda úzko súvisí s mapovaním správania sa, avšak účastníkov
výskumník nepozoruje. Namiesto toho sa obyvatelia, návštevníci, pracujúci či turisti
sa žiadajú, aby sami „nakreslili“ mapu daného územia tak, ako ho vnímajú oni. Je na
účastníkovi, aby si vybral, čo chce zmapovať (čo presne a ako zakreslí) a aké sú
podľa nich priestorové vzťahy (vzdialenosť, topológia) medzi ich objektmi.
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Mentálne mapy poskytujú prehľad a obrovské množstvo informácií o vzťahu
užívateľov a ich prostredia, pretože práve podvedomé vnímania tvoria základ
správania sa ľudí. Nevýhodou je, že vnímanie máp je často také ťažké interpretovať –
je k tomu potrebný špeciálna profesia so skúsenosťami, napríklad psychológ,
etnograf, či iný skúsený výskumník.
Avšak, na zostavenie štandardizovaného súboru prvkov a vzťahov v reálnom svete,
ktoré možno „preložiť“ do podnetov na zachovanie alebo transformáciu pri
plánovaní územia, práve v prostrediach, ktoré sú málo známe, resp. veľmi špecifické,
ako sú aj prostredia marginalizovaných rómskych komunít, ale i napríklad vnímanie
určitých iných skupín obyvateľov bežných priestorov (napr. nevidiaci), je tento nástroj
veľmi efektívny.

Pocitové mapy
Pocitové mapy je metóda, ktorá je jednoduchšia ako mentálne mapovanie, avšak i
menej efektívna. Pri pocitových mapách dostane užívateľ mapu existujúceho
priestoru (v čo najčitateľnejšej podobe i pre laikov, aby sa vedeli orientovať).
Následne sú účastníci vyzývaní, aby na mape zaznačovali rôznou farebnousťou
priestory, ktoré sa im páčia/majú radi, nepáčia, majú strach sa v nich pohybovať.
Toto zaznačovanie môže byť sprevádzané i dodatočnými otázkami smerujúcimi k
špecifikácií jednotlivých odpovedí.
Pocitové mapy sa často používajú i v online prostredí, čo však ešte znižuje ich
výpovednú hodnotu, keďže cieľová skupina ľudí, ktorá si nájde čas na ich vyplnenie,
je relatívne špecifická. Môžu tiež pomôcť ako nástroj komunikovania a informovania
verejnosti o plánovaných zámeroch rozvoja daného územia.
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Obr. 2., Obr. 3. Dôleižté zapojiť do spoločných rozhovorov rôzne vekové skupiny
spôsobmi, ktoré sú im blízke. Rankovce 2014.
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Obr. 4, Obr. 5. Menálne mapovanie pri práci s mladšími odkrýva implicitné postoje a
významy, ktoré je potrebné pri plánovaní taktiež citlivo zohľadniť.
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5. Dobrá prax Projektu DOM.ov. n.o.
Projekt DOM.ov je nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju bývania
v sociálne vylúčených komunitách. Asistuje rodinám, ktoré majú iniciatívu, pri
sporení a finančnom vzdelávaní, získaní úveru a následne svojpomocnej výstavbe
rodinných domov do osobného vlastníctva. Súčasne aj pomáha obciam
(samosprávam), v ktorých tieto rodiny žijú, s procesom prípravy územia na výstavbu,
zabezpečenie potrebnej infraštruktúry, parcelácie a komunikácie zámeru zlepšovania
životných podmienok a bývania v rámci celej obce. V praxi to znamená, že Projekt
DOM.ov poskytuje asistenciu jednej rodine v dĺžke minimálne 15 rokov, a teda, v
obciach vystupuje ako dlhodobý partner.
Projekt DOM.ov v súčasnosti pôsobí vo viac ako 20 lokalitách po celom Slovensku.
Práve dlhodobý charakter aktivít a rôznorodosť jednotlivých obcí si vyžaduje, aby v
lokalitách, v ktorých sa realizuje program bývania, boli funkčné, konštruktívne vzťahy
a vysoká miera spolupráce všetkých aktérov. Za týmto účelom má Projekt DOM.ov
vyvinutú metódu lokálnych komisii.

Lokálna komisia pozostáva z viacerých členov, v závislosti od veľkosti danej obce.
“Jadro” však tvoria (1) zástupcovia neziskovej organizácie Projekt DOM.ov, (2)
starosta/ primátor, (3) zástupcovia poslancov (ako volení zástupovcia obyvateľov a
aktéri s rozhodovacou právomocou), (4) zástupcovia terénnych sociálnych
pracovníkov alebo vedúci príslušného odboru, (5) zástupcovia rodín zapojených do
výstavby, (6) zástupcovia miestnych občianskych združení, majiteľov pozemkov,
základnej/ strednej školy, komunity, učiteľov a iných významných obyvateľov obce.
Lokálna komisia má vo svojej agende viacero úloh. Hlavnou je plánovanie a
spoločné hľadanie riešení v oblasti bývania – implementácie aktivít organizácie
Projekt DOM.ov, a teda rozvoja lokalít formou svojpomocnej výstavby rodinných
domov do osobného vlastníctva. S tým sú však spojené aj viaceré iné, pre úspešnosť
projektu kľúčové procesy - odkup pozemkov, príprava infraštruktúry, plánovanie
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novej parcelácie, rozdelenie susedstva, plánovanie verejných priestorov.
V rámci komisie sa dohadujú postupy plánovania spolu s určením zodpovednosti
jednotlivých členov za ich realizáciu resp. podporu. Súčasne lokálna komisia funguje
aj ako médium komunikácie. Jednotliví členovia prinášajú názory a atmosféry zo
svojich zainteresovaných a sociálnych skupín, ako aj problémy a očakávania, ktoré sú
na tomto fóre potom spoločnom diskutované a hľadajú sa riešenia.
Časová frekvencia zasadnutí lokálnej komisie je rôzna. Štandardne komisia zasadá
niekoľkokrát ročne, spravidla vtedy, keď je to potrebné a ako to takto vyžaduje
konkrénty krok v plánovacom a realizačnom procese. V praxi to znamená, že v čase
príprav území lokálna komisia zasadá napríklad raz do mesiaca, v dobre
udržateľnosti, po prebehnutí výstavby, lokálne komisia zasadá len dvakrát do roka.
Zasadnutie Komisie bývajú často aj verejné, resp. sprístupnené širšej verejnosti. V
konkrétnych fázach realizácie projektu rozvoja bývajú však za účelom informovaniea
verejnosti realizované samostatne zasadnutia - stretnutia, ktorých povaha sa líši v
závislosti od riešenej témy.
Niektoré stretnutia sa realizujú napríklad na obecnom úrade (najmä tie, ktoré
vyžadujú menší počet účastníkov: najmä tých, ktorí pochádzajú mimo komunity, ako
zástupcovia rôznych štátnych inštitúcií alebo úrado).
V miestnm kultúrnom dome sa zase organizujú podujatia pre čo najväčší počet
účastníkov, celú obec. Vytvára sa tak fórum, v rámci ktorého môže ktokoľvek vyjadriť
svoj názor, byť vypočutí, alebo sa môže len zúčastniť prezentácie, ktorá informuje o
vývoji v programe rozvoja bývania.
V obci Rankovce, kde je program bývana Projektu DOM.ov realizovaný najdlhšie a v
najväčšom rozsahu, tvoria samostatnú časť stretnutia v komunitnej záhrade, ktorá
vznikla aj za týmto účelom. Ide najmä o stretnutia susedov – klientov zapojených
procese výstavby projektu domov. Komunitné záhrada poskytuje útulný priestor s
posedením, ktorom sa každý cíti bezpečne, čím sa vytvára ju vhodné podmienky na
podporu otvorenej neformálnej diskusie (viď obr. 6, 7).
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Podľa potreby sú na jednotlivé stretnutia pozývaní aj externí lídri profesionáli, resp.
hostia – odborníci, ktorí pomôžu lepšie vysvetliť danú tému, resp. okamžite reagovať
odbornými argumentami – pozitívami či negatívami na navrhované riešenie, ktoré
počas diskusii lokálnych komisii vyvstane.
Pri náročných témach, a to najmä pri informačných stretnutiach na úrovni celej obce,
sú pozývaní aj nestranní, profesionálni facilitátori (viď obr. 8, 9). Ide o odborníka na
vedenie diskusie, ktorý pomáha usmerňovať diskusiu tak, aby na jednej strane
mohol každý prejaviť svoj názor, na strane druhej však so zachovaním konštruktívnej
a kultúrnej atmosféry celého stretnutia.
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Obr. 6., Obr. 7. Komunitná záhrada v obci Rankovce slúži okrem iného na stretnutia
susedov zapojených v programe rozvoja bývania (2019). Foto: autor.
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Obr. 8., Obr. 9. Facilitácia diskusie o plánovaní územia v obci Lenartov (2017).
Foto: Projekt DOM.ov, n.o.
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6. Záver
Zlepšovanie bývania v prostredí marginalizovaných rómskych komunít nie je len
zabezpečovaní lepšej strechy nad hlavou. Je to najmä o prekonávaní priestorovej,
ale aj sociálne segregácie, vylúčeniu týchto ľudí zo spoločenského a komunitného
života danej obce. Adresovanie tohto vylúčenia kľúčové udržateľnosti akéhokoľvek
programu bývania integračnému efektu.
Takáto transformácia vyžaduje pozitívnu a dlhodobú podporu viacerých miestnych,
ale aj regionálnych zainteresovaných aktérov. Nejde len o obyvateľov nového
bývania, ale aj susedov, obecnú komunitu, volených zástupcov, komunitných lídrov,
zástupcov iných občianských združení a iniciatív, štátnych úradov.
Program rozvoja bývania tak poskytuje priestor na komunikáciu a prepájanie ľudí a
budovanie vzťahov v komunite, spolupatričnosti a lokálnej identity. K tomu je však
veľakrát potrebné zmeniť, transformovať dlhodobej negatívne postoje, ktoré si
niektorí mohli budovať na základe rôznych nepríjemných skúsenosti z minulosti,
výchovy, iných vplyvov. Predkladaná metodika má ambíciu pomôcť a sprevádzať
tých, ktorí majú záujem o prekonávanie týchto prekážok a budovanie silných interetnických vzťahov na komunitnej báze, a to prostredníctvom zdieľania skúseností a
vedomostí z programov rozvoja bývania neziskovej organizácie Projekt DOM.ov.
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