
 

  

Tlačová správa agentúry FRA 

Vo Viedni 16. novembra 2018 

Štyri kľúčové faktory pre úspešnú integráciu Rómov 

Neexistuje žiadne univerzálne riešenie, pokiaľ ide o integráciu na miestnej 

úrovni. Podľa správy Agentúry Európskej únie pre základné práva však existujú 

štyri kľúčové prvky na zvýšenie nádeje na úspech.  

„Rómovia čelia neustálej diskriminácii, marginalizácii a vylúčeniu zo spoločnosti.“, 

povedal riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Ak majú Rómovia prelomiť začarovaný 

kruh chudoby, ktorý je úzko spojený s ich vylúčením, musia sa sami aktívne a intenzívne 

usilovať o integráciu do spoločnosti.“ 

Spolupráca s Rómami:V správe s názvom Účasť a posilnenie miestnych spoločenstiev sa 

vychádza z poznatkov získaných z účasti Rómov na integračných činnostiach na miestnej 

úrovni na 21 miestach v 11 členských štátoch. Patrili sem okruhy ako je bývanie, 

vzdelávanie a zamestnanosť na miestnej úrovni.  

Pri celkovom pohľade na tieto tematické okruhy sa dospelo k štyrom hlavným faktorom 

úspechu:  

1. Účasť: Rómovia by sa mali od začiatku až do konca zmysluplne zúčastňovať 

na projektoch a stratégiách. Sem patrí aj dosiahnutie dohody o konkrétnych cieľoch 

a výsledkoch, ako aj riešenie otázok týkajúcich sa plnenia základných potrieb ľudí, 

ktorými sú primerané bývanie, vzdelávanie a zamestnanosť. Takisto by sa mali  

plnohodnotne a relálne zúčastňovať na rozhodovaní a vykonávaní zmien, o ktoré sa 
usilujú.  

2. Dôvera: Vzhľadom na to, že rómske komunity a miestne orgány sú často 

frustrované z prevažne neplodných opakovaných snáh, budovanie vzájomnej dôvery 

zohráva zásadnú úlohu. Pri plánovaní nových činností je tiež možné zvýšiť šance na 

úspech zameraním sa na predchádzajúce úspešné projekty a zapojením 

dôveryhodných miestnych orgánov, členov komunity a sietí spoločnstiev, ktoré sú 

ochotné pomáhať.  

3. Komunikácia: Jasnou, dostupnou a cielenou komunikáciou o cieľoch, skutočnom 

význame účasti, rozpočte projektov, ako aj o tom, či ide o dobrovoľnú alebo platenú 

účasť, je možné vytvoriť naozajstné porozumenie všetkých fáz úsilia o začlenenie 

a zároveň sa uistiť o ich prijatí . Tiež sa ňou spresňujú očakávania. Investovaním 

času do usmernenia ľudí, aby sa dokázali riadne zapojiť a vyjadriť svoj názor, môže 
viesť k udržateľnejším záväzkom. 

4. Vzťahy v komunitách: Pri plánovaní projektov je dôležité poznať rôzne vzťahy, 

ktoré existujú v miestnych komunitách. Tak sa zabezpečí plnohodnotná 

angažovanosť tých, ktorí sú v pozícii daný projekt presadzovať. Pomôže to riešiť 

spoločné záujmy Rómov a nerómskeho obyvateľstva, ako je bývanie alebo 

zamestnanosť. Nádej na úspech môže byť takisto vyššia, ak sa všetky strany môžu 

zapojiť do slušného dialógu s miestnymi orgánmi. 

Správa obsahuje aj poznatky dôležité pre budúce projekty a stratégie. Patrí medzi ne aj 

poskytnutie dostatočného času na fungovanie štyroch kľúčových faktorov a zasadenie 

integračných snáh do širších projektov sociálneho zabezpečenia, ktoré zaručia  ich 

udržateľnosť. V správe sa takisto zdôrazňuje, že pri navrhovaní a realizácií projektov je 

veľmi dôležitá flexibilita a prispôsobenie sa konkrétnym miestnym potrebám. 

Správa vychádza z výskumu agentúry FRA týkajúceho sa prekážok a stimulov úspešného 

investovania do začlenenia Rómov. To bolo potrebné na navrhnutie a monitorovanie 
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realizácie opatrení súvisiacich s vnútroštátnymi a európskymi stratégiami v oblasti 

začleňovania Rómov. 

Ak potrebujete viac informácií, pozrite si videá zo všetkých projektov alebo sa s 

sami skontaktujte: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 
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