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Úvod
V rámci projektu „Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít", je
snahou neziskovej organizácie Projekt DOM.ov zbierať údaje a informácie z terénu, z praktických
skúseností aktivít organizácie a spolupracujúcich obcí a tieto informácie premietať do návrhov
opatrení s cieľom zefektívniť verejnú správu a legislatívny systém.

Identifikácia problému
Nezisková organizácia Projekt DOM.ov pôsobí vo viac ako 20 lokalitách na úrovni obcí a
mikroregiónov na Slovensku už od roku 2016. Nevyhnutnou súčasťou aktivít organizácie je
konštruktívna a efektívna spolupráca so samosprávami na rôznej úrovni. V rámci programu
svojpomocnej výstavby, na ktorú sú aktivity našej neziskovej organizácie zamerané, má
samospráva nezastupiteľnú úlohu pri príprave infraštruktúry na bývanie, ktoré nie sú vôbec
jednoduché: vrátane procesov ako majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi
marginalizovanými rómskymi lokalitami, zabezpečenie dostupnej technickej infraštruktúry,
príprava územnoplánovacej dokumentácie, komunikácia s ostatnými obyvateľmi obce.
Aj v rámci realizácie projektu “Lepšie verejnej politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych
komunít” kontinuálne rozvíjame platformy spolupráce a výmeny skúseností medzi jednotlivými
aktérmi v téme bývania ako integračného nástroja marginalizovaných rómskych komunít.
Pri realizovaní našich aktivít, ako aj implementácii tohto projektu sa často stretávame so
skutočnosťou, že viacerí aktéri a to najmä z oblasti samosprávy aj zástupcov, nemajú dostatočne
informácie o dostupných opatreniach a nástrojoch pri riešení otázky bývania marginalizovaných
rómskych komunít.
Súčasne je potrebné zdôrazniť, že táto téma je svojou komplexnosťou veľmi náročná a okrem
základných znalostí vyžaduje aj určitú odbornosť a skúsenosť. Práve oblasť bývania je špecifická
nielen z hľadiska samotnej kvality životných podmienok príslušníkov MRK, ale aj z hľadiska
vnímania majoritou. Bývanie a teda Rómovia dostávajú byty „zadarmo”, “Rómovia si byty
vybývali”, je azda najčastejší fenomén, ktorý stigmatizuje všetkých Rómov na Slovensku. Preto
pri realizácii opatrení bývania je potrebné nielen riešiť technickú infraštruktúru, ale citlivo a
odborne nastavovať aj podporné opatrenia a komunikáciu.

Návrh adekvátnych opatrení
Dôležitú úlohu pri kumulovaní odborných vedomosti v tejto téme ma práve Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity. Súčasne naše skúsenosti v teréne dokazujú, že Úrad a jeho
pracovníci sú v teréne všetkými partnermi (samosprávami, obyvateľmi, neziskovými
organizáciami) akceptovaní a rešpektovaní.

2

Navrhujeme preto posilniť jeho kapacity, ľudské (kvantitatívne) aj odborné tak, aby bol na každom
bode, vrátane “odlúčených pracovísk - regionálnych kancelárií”1, vytvorený kontaktný bod
pre bývanie, v rámci ktorého by jeho zamestnanci pomáhali s nastavovaním opatrení v oblasti
bývania.
Súčasne by títo zamestnanci boli pravidelne preškoľovaní a zaučení na poskytovanie odborných
konzultácií pre partnerov, ktorí realizujú programy rozvoja bývania a pomohli im tak vybrať vhodné
riešenie pre špecifickú situáciu v každej konkrétnej marginalizovanej rómskej lokalite.

Záver
Posilnenie odborných aj ľudských kapacít úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity má
potenciál výrazne napomôcť pri kvalite a rýchlosti realizácie integračných opatrení nielen v téme
bývania marginalizovaných rómskych komunít.
Rozpočtové náklady takéhoto opatrenia sú v porovnaní s potenciálom dosiahnutého výsledku
najmä z dlhodobého hľadiska zanedbateľné.
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https://www.minv.sk/?ulohy_usvrk
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