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LOKÁLNA STRATÉGIA KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU MARGINALIZOVANÝCH
RÓMSKYCH KOMUNÍT MESTA DOLNÝ KUBÍN
1.
1.1.

ÚVOD
Odôvodnenie spracovania dokumentu

Mesto Dolný Kubín v záujme zlepšenia kvality života všetkých obyvateĐov, spracovalo
a orgánmi samosprávy schválilo niekoĐko rozvojových dokumentov a koncepcií . V prvom
rade je to PHSR mesta Dolný Kubín, akþné plány a ich vyhodnotenie, Komunitný plán
sociálnych služieb mesta Dolný Kubín ( I etapa 2005, II etapa 2008, III etapa 2012). Všetky
tieto dokumenty sú v súlade so Strategický plánom regiónu Orava, Koncepciou sociálnych
služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v ŽSK, PHSR Žilinského
samosprávneho kraja 2007- 2013, Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb do roku
2013 a Národným akþným plánom sociálnej inklúzie. Ako aktívny þlen Lokálneho partnerstva
sociálnej inklúzie Orava participovalo na tvorbe strategických materiálov zameraných na
sociálne vylúþené skupiny, ako i skupiny ohrozené rizikom sociálneho vylúþenia vrátane
obyvateĐov marginalizovaných rómskych komunít priþom v roku 2008 bol spracovaný
dokument „Stratégia sociálneho rozvoja - Cesty k sociálnej inklúzii obþanov regiónu Orava.
V novembri 2011 sa zástupcovia prijímateĐov a poskytovateĐov sociálnych služieb zaoberali
aj situáciou marginalizovaných obþanov ohrozených exklúziou na konferencii pod názvom
„Komunitná starostlivosĢ - budúcnosĢ sociálnych služieb v meste Dolný Kubín a okolí“.
Z odborných príspevkov a diskusie vyplynulo, že zástupcovia obþanov, obþianskych iniciatív,
þlenov cieĐovej skupiny preferujú zachovanie prirodzeného rodinného prostredia a integráciu
ohrozených þlenov komunity. Úþastníci konferencie však konštatovali, že poskytovatelia
sociálnych služieb (súkromný a verejný sektor) poskytujú služby nekoordinovane
a konštatovali, že je potrebné založiĢ lokálnu platformu s právnou subjektivitou, ktorá bude
zastrešovaĢ poskytovanie sociálnej pomoci.
S ohĐadom na tieto skutoþnosti, dôvodom spracovania lokálnej stratégie komplexného
prístupu pre marginalizované rómske komunity bola potreba vytvoriĢ podmienky pre
dosiahnutie synergického efektu v kĐúþových problémových oblastiach, ktoré sa vzájomne
podmieĖujú a ovplyvĖujú t.j.:
a) v oblasti vzdelania -nízka úroveĖ vzdelania, obmedzuje pracovné príležitosti a celkovú
spoloþenskú zaangažovanosĢ, posilĖuje stereotypné vnímanie a vzájomné predsudky.
b) v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie -rastúca dlhodobá nezamestnanosĢ sa
podpisuje na strate pracovných zruþností a návykov, posilĖuje závislosĢ na sociálnom
systéme. Priestorové, kultúrne a sociálne vylúþenie zasahuje do sociálnych kontaktov, ktoré
sa v dôsledku vylúþenia komunít minimalizujú.
c) v oblasti bývania -Nedostatok finanþných prostriedkov na pokrývanie nákladov
spojených s nedostatoþne rozvinutými životnými zruþnosĢami sú þasto dôsledkom
neplatiþstva a následnej deložácie.
d) v oblasti zdravia a životného štýlu - voĐba krátkodobých životných stratégií, nízky
štandard úrovne bývania þi nízka úroveĖ zdravotného uvedomenia vplývajú negatívne kvalitu
života jednotlivcov ako i rodín þo sa neraz odzrkadĐuje na celkovej výchove a starostlivosti o
maloleté deti.
Lokálna stratégia komplexného prístupu je integrálnou súþasĢou kĐúþových dokumentov
prijatých na úrovni mesta. Je dynamickým dokumentom schopným reagovaĢ na aktuálne
zmeny východiskového stavu. V súlade s hospodárskymi, sociálnymi podmienkami
a dispozíciami mesta, urþuje strategické priority, záujmové oblasti a aktivity, ktoré sú
predpokladom pre dosiahnutie žiaducich zmien v kontexte rozvojovej politiky mesta.
KomplexnosĢ dokumentu spoþíva v nastavení cieleného, systémového a koordinovaného
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postupu pri napĎĖaní identifikovaných cieĐov a opatrení, ktoré prierezovo zasahujú jednotlivé
problémové okruhy z hĐadiska ich riešenia. Úþelom stratégie komplexného prístupu, v súlade
s charakterom HP MRK v NSRR pre obdobie rokov 2007 – 2013, je prispieĢ k zlepšeniu
životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v meste Dolný
Kubín.
V záujme dosiahnutia þo najvyššej efektivity a reálnosti stanovených cieĐov, je materiál
príležitosĢou sústrediĢ finanþné prostriedky aj z iných zdrojov t.j. z dotácií a európskych
fondov. Zámerom je zabezpeþiĢ, aby každá zadefinovaná aktivita podporovala trvalo
udržateĐný rozvoj a tým podporovala rast environmentálnej, ekonomickej a sociálnej
udržateĐnosti.

1.2 Metodika spracovania a popis fáz prípravy lokálnej stratégie komplexného
prístupu
Za úþelom identifikácie reálnych potrieb marginalizovaných rómskych komunít v rámci
teritória, stanovenia jasných cieĐov, urþenia vecnej a þasovej postupnosti jednotlivých krokov
na ich dosiahnutie prebehol dlhodobý plánovací proces, Prepojenie expertnej a komunitnej
metódy, ktorá bola uplatĖovaná odzrkadĐovala zámer zlúþiĢ odbornosĢ a terénne znalosti,
tak aby bol výstup t.j. strategický dokument prístupný a zrozumiteĐný aj obyvateĐom.
Prvá fáza spoþívala v mapovaní potrieb obyvateĐov marginalizovanej rómskej komunity,
ktorú mesto uskutoþnilo v roku 2005 v rámci projektu podporujúceho komunitnú prácu.
Nadväzujúcim krokom bol prieskum verejnej mienky „VzĢah majority k minoritám“
zrealizovaný v máji 2006 formou ankety v otvorenom prostredí. Za úþelom objektívneho
spracovania výsledkov prieskumu, primátor mesta menoval þlenov pracovnej skupiny, ktorá
bola zložená z pracovníkov Mestského úradu, þlenov komisie sociálnych vecí
a zdravotníctva pri MsZ, zástupcu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne,
lokálneho konzultanta Fondu sociálneho rozvoja a troch zástupcov rómskej komunity, ktorú
si vybrali samotní þlenovia cieĐovej skupiny. V roku 2007-2008 sa v spolupráci s Ústavom
romologických štúdií, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre a obþianskym združením Za spoloþné spolunažívanie Nitra, uskutoþnilo
overovanie objektívnosĢ výsledkov prieskumu verejnej mienky. Zaþiatkom roku 2009 bolo
zrealizovaných šesĢ stretnutí pracovnej skupiny a tri terénne stretnutia s obyvateĐmi rómskej
komunity, ktorá bola sústredená a segregovaná na ul. J.ġatliaka v Dolnom Kubíne.
Lokálna stratégia komplexného prístupu (ćalej len LSKxP) pozostáva z troch þastí :
• analytická þasĢ (pozostáva zo situaþnej analýzy a SWOT analýzy)
• strategická þasĢ (pozostáva zo strategickej vízie a strategických cieĐov)
• implementaþná þasĢ (rozpracováva priority do úrovne opatrení a aktivít vrátane
merateĐných indikátorov, s plánovanou dĎžkou realizácie a finanþnou alokáciou )

Analýza situácie
profil Mý
SWOT analýza
Realizácia programu
projekty
žiadosti o granty
monitoring

Stratégia rozvoja
strategická vízia
strategické ciele
Akþné plány
aktivity
rámcové projekty
plán financovania
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Analytická þasĢ ponúka pohĐad do profilu mesta, zároveĖ poskytuje koncentrovaný zdroj
informácií len na oblasti a faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv pri stanovení vízie a cieĐov.
PrehĐad vnútorných zdrojov, hĎbkové zhodnotenie silných a slabých stránok a analýza
externého prostredia jednotlivých oblastí prostredníctvom štandardnej metódy strategického
plánovania – SWOT analýzy a z nej vyplývajúca analýza problémov, boli základom pre
strategickú diagnostiku a následné vytýþenie prioritných cieĐov rozvoja.
Závereþná fáza analytickej þasti sa prelínala s druhou etapou zameranou na definovanie
rozvojovej stratégie, ktorú tvorí strategická vízia podrobnejšie rozpracovaná do úrovne
špecifických cieĐov jednotlivých prioritných oblastí.
V rámci poslednej etapy boli špecifikované niektoré konkrétne krátkodobé kroky vo forme
akþných plánov a anotácií projektových zámerov, ako prostriedkov, ktoré prispievajú
k naplneniu cieĐov a vízie. Strategická vízia a ciele popisujú želateĐný stav v dlhodobom
horizonte t.j. „kde chceme byĢ“, a akþné plány plnia funkciu nástroja resp. spôsobu „ako sa
tam dostaneme
V rámci štruktúrovania priorít, aktivít ako aj pri definovaní akþných plánov boli zohĐadĖované
existujúce interné a externé kapacity mesta s dôrazom na zapojenie príslušníkov
marginalizovanej rómskej komunity do procesu plánovania, realizácie i vyhodnotenia
projektov, rozpoþtové možnosti samosprávy ako aj možnosti získania finanþných
prostriedkov z dotácií a štrukturálnych fondov a v neposlednom rade kompatibilita
s nadradenými strategickými dokumentmi na úrovni priorít a opatrení.
Zber údajov a informácií nevyhnutných pre spracovanie dokumentu bol realizovaný :
• prostredníctvom terénnej þinnosti v prirodzenom prostredí obyvateĐov
marginalizovaných rómskych komunít,
• na základe verejných stretnutí s obyvateĐmi vybraných lokalít,
• z podkladov poskytnutých Mestským úradom,
• sprístupnením štatistických dát a informácií z príslušných úradov a relevantných
subjektov sociálnej inklúzie.
SúþasĢou procesu spracovávania LSKxP bolo mapovanie potrieb obyvateĐov
marginalizovanej rómskej komunity, ktorú mesto uskutoþnilo v rámci projektu podporujúceho
komunitnú prácu. Nadväzujúcim krokom bol prieskum verejnej mienky „ VzĢah majority
k minoritám“. zrealizovaný v máji 2006 formou ankety v otvorenom prostredí Primátor mesta
menoval þlenov pracovnej skupiny, ktorá bola zložená z pracovníkov Mestského úradu,
þlenov komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri MsZ, zástupcu Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, lokálneho konzultanta Fondu sociálneho rozvoja a troch
zástupcov rómskej komunity, ktorú si vybrali samotní þlenovia cieĐovej skupiny.
V roku 2007-2008 sa v spolupráci s Ústavom romologických štúdií ,Fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva , Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a obþianskym združením Za
spoloþné spolunažívanie Nitra uskutoþnilo overovanie objektívnosĢ výsledkov prieskumu
verejnej mienky. Zaþiatkom roku 2009 bolo zrealizovaných šesĢ stretnutí pracovnej skupiny
a tri terénne stretnutia s obyvateĐmi rómskej komunity, do roku 2004 sústredenej a
segregovanej na ul. J.ġatliaka v Dolnom Kubíne.
VzhĐadom na zameranie podpory marginalizovaných rómskych komunít do štyroch
prioritných oblastí, získanie informácií a podkladov bolo zamerané na :

Đudské zdroje a vzdelávanie;

zamestnanosĢ a sociálnu inklúziu;

zdravie a zdravý životný štýl;

bývanie a infraštruktúra;
a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy:
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chudoba;
diskriminácia;
rodová rovnosĢ.

LSKxP má hierarchickú štruktúru, ktorá smeruje od všeobecného ku konkrétnemu, resp. od
celkového k špecifickému. Hierarchia zaþína globálnym cieĐom strategickej vízie, pokraþuje
strategickými cieĐmi rozdelenými podĐa prioritných oblastí a uzatvára ju sústava opatrení,
projektov a aktivít.
1.3. Východiská pre spracovanie Lokálnej stratégie komplexného prístupu
Východiskom pre spracovanie programu boli dokumenty prijaté pre riešenie trvalo
udržateĐného rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni:
Miestne dokumenty
• Štatút mesta Dolný Kubín z roku 2007, 2011
• Komunitný plán sociálnych služieb I. etapa, 2004
• Komunitný plán sociálnych služieb II.etapa, 2008
• Komunitný plán sociálnych služieb III.etapa, 2012
• PHSR Mesta Dolný Kubín na roky 2007- 2013
Regionálne dokumenty
• Strategický plán regiónu Orava, 2003
• Stratégia sociálneho rozvoja - Cesty k sociálnej inklúzii obþanov regiónu
Orava, LPSi Orava, 2008
• Koncepcia sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva
v ŽSK, 2004,
• Aktualizácia koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a
sociálneho poradenstva ŽSK. Žilina : 2008
• PHSR Žilinského samosprávneho kraja 2007- 2013
Národné dokumenty
• Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013
• Národný strategický a referenþný rámec 2007-2013
• Národný akþný plán sociálnej inklúzie, 2004
• Dekáda zaþleĖovania rómskej populácie 2005-2015
• Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej
republike SOLIDARITA – INTEGRITA – INKLÚZIA 2008 – 2013
• Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
• Národné priority rozvoja sociálnych služieb, jún 2009
• Atlas rómskych komunít
Pri stanovovaní zámerov rozvoja, jednotlivých prioritných oblastí a návrhu konkrétnych aktivít
boli východiskom výsledky realizovaných analýz, stanovenie kĐúþových disparít a faktorov
rozvoja a tiež predpokladaný finanþný plán, zohĐadĖujúci rozpoþtové možnosti mesta.
V rámci štruktúrovania priorít a aktivít boli zohĐadĖované existujúce interné a externé
kapacity mesta s dôrazom na zapojenie príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity do
procesu plánovania, realizácie i vyhodnotenia projektov, a kompatibilita s nadradenými
strategickými dokumentmi na úrovni priorít a opatrení.
Zadefinované priority rozvoja MRK v meste Dolný Kubín sú harmonizované tak, aby ich
implementácia slúžila k riešeniu nároþnej sociálnej situácie v regióne a podnietila stabilizáciu
procesov, ktoré prispejú v budúcnosti k zlepšeniu postavenia príslušníkov MRK.
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2. ANALÝZA SÚýASNÉHO STAVU
2.1. Sociálno-ekonomická analýza
2.1.1 Charakteristika mesta
Komunita pre komunitný plán mesta Dolný Kubín je pracovnou skupinou zadefinovaná ako
skupina viacerých Đudí, ktorí sú bez ohĐadu na svoj pôvod, minulosĢ, ideológiu, vek, rasu,
pohlavie, sexualitu alebo politickú príslušnosĢ schopní akceptovaĢ svoje rozdielnosti,
odlišnosti, vćaka þomu sú schopní komunikovaĢ efektívne a otvorene, spolupracovaĢ na
dosiahnutí cieĐov, ktoré boli vytýþené pre spoloþné dobro. Komunita je aj spôsob ako byĢ
spolu, zachovajúc si harmóniu tak, aby títo Đudia žijúci na území mesta boli schopní využívaĢ
kolektívnu energiu mnohonásobne väþšiu ako je len úsilie individuálne sa správajúceho
jedinca. Komunitou môžeme považovaĢ aj územný obvod mesta, v ktorom sa obþania
stotožnili so svojím bývaním, prácou a relaxom.
Mesto Dolný Kubín, malé poþtom obyvateĐov, no veĐké jeho prínosom do kultúrneho
dediþstva slovenského národa. Mesto má mimoriadne výhodnú a atraktívnu polohu. Vedú
cezeĖ európske trasy, spájajúce Balt s Balkánom, so strednou Európou a apeninskou
oblasĢou. Územie Dolného Kubína je tvorené vlastným katastrálnym územím a katastrálnymi
územiami ćalších bývalých obcí, dnes þastí mesta – VeĐký Bysterec, Malý Bysterec, BeĖova
Lehota, Záskalie, Jelšava, Mokrać, KĖažia, Medzihradné a SrĖacie. Na území mesta sa
nachádza niekoĐko významných archeologických lokalít. O pobyte slovanských obyvateĐov
sú známe doklady z 9. storoþia nášho letopoþtu. Opevneným hradiskom boli už vo
veĐkomoravskom období Trniny nad Dolným Kubínom. Kubín sa prvýkrát spomína v listine
zo 6. januára 1314. Osada sa vyvíjala ako poddanská dedina patriaca Oravskému hradu.
Medzníkom v dejinách Dolného Kubína je rok 1632, kedy riaditeĐ Oravského komposesorátu
Gašpar Illešházy povýšil Dolný Kubín na mesteþko za roþný poplatok 400 zlatých a udelili
mu právo konaĢ týždenné trhy v nedeĐu a dva výroþné jarmoky na sv. Katarínu a Kvetnú
nedeĐu. Privilégium pod pokutou prikazovalo obyvateĐom Dolného Kubína stavaĢ len pekné a
úhĐadné domy, opraviĢ obecný špitál a školu. Dolný Kubín nadobudol postupne mestský
vzhĐad.
V 19. storoþí sa Dolný Kubín dostával stále výraznejšie do povedomia Slovákov. Narodili sa
tu alebo pôsobili viaceré osobnosti, ktoré zasiahli do rozvoja slovenskej kultúry a vzdelanosti
a mali významný podiel na slovenskom národnom hnutí. Postavenie kultúrneho centra Oravy
si mesto uchovávalo aj po roku 1918. Väþším podnikom tu bol Oravský priemysel, úþastinná
spoloþnosĢ. Podnik vlastnil pílu, mlyn a po roku 1919 elektráreĖ. V roku 1931 sa v meste
zaþal budovaĢ vodovod, upravoval sa breh rieky Oravy, dláždilo sa námestie a ulice.
Významné obdobie pre Dolný Kubín nastalo po roku 1960. Mesto sa rozširovalo smerom na
VeĐký Bysterec, kde vznikalo nové administratívne centrum s dominujúcim objektom – sídlom
štátnej správy okresu. V roku 1972 sa stal Dolný Kubín sídlom obvodného významu.
S vyþleneným urbanizaþným priestorom mal 11 740 obyvateĐov a ako sídelná aglomerácia
spádovej oblasti 29 847 obyvateĐov. V tom þase patril Dolný Kubín medzi mestá s najnižším
priemerným vekom obyvateĐstva. CieĐavedomý rozvoj mesta pokraþoval aj v osemdesiatych
rokoch dvadsiateho storoþia. Dokonþovala sa výstavba sídliska na Matúškovej ulici, Banisku
a tiež podstatná þasĢ bytov na sídlisku Brezovec.

Rómovia na Slovensku, Orave a v Dolnom Kubíne.
O pôvode Rómov dodnes kolujú rôzne predstavy. Dlho sa tvrdilo, že Rómovia pochádzajú z
Egypta. Avšak už koncom 18. storoþia sa na základe komparatívnej lingvistiky preukázalo,
že pravlasĢou Rómov je indický subkontinent. K odhaleniu pôvodu Rómov prispelo zistenie
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kalvínskeho kĖaza Štefana Váliho z okolia Komárna. V druhej polovici 18. storoþia študoval v
holandskom meste Leiden, tam sa zoznámil s troma indickými študentmi. Ich jazyk mu
nápadne pripomínal jazyk Rómov z jeho rodného kraja. Zapísal si teda tisíc indických slov aj
s ich významom a keć sa vrátil domov a preþítal ich miestnym Rómom, títo väþšinu z nich
vedeli správne preložiĢ. To podnietilo záujem mnohých jazykovedcov, ktorí na základe
rozboru rómskeho jazyka a jeho porovnania s vývojom indických jazykov zistili, že predkovia
Rómov pochádzajú z Indie. Rómovia prichádzali do Európy v skupinách. Jedna z takýchto
skupín prechádzala v 15. storoþí územím Slovenska. Na jej þele stál "kráĐ" Sindel a
"vojvodovia" Panuel, Michal a Ondrej. V roku 1417 sa táto vyše tristoþlenná skupina vydala
od Budína cez Košice až do Bratislavy, kde sa potom rozdelila na niekoĐko þastí. Príslušníci
koþujúcich skupín sa predstavovali ako pútnici z Malého Egypta, ktorí ako kajúcni hriešnici
musia putovaĢ po svete. ObyvateĐstvo ich spoþiatku prijímalo pohostinne. Rôzni šĐachtici,
panovníci i pápež im vydávali ochranné listiny – glejty. Jednu takúto listinu pre "cigánskeho
vojvodu Ladislava" vystavil v roku 1423 cisár Žigmund Luxemburský na Spišskom hrade.
Od polovice 15. storoþia sa vzĢah európskeho obyvateĐstva k Rómom zaþal meniĢ.
Predstavitelia vtedajšej cirkvi upozorĖovali na to, že sa správanie koþujúcich Rómov
nezhoduje s vtedajšou predstavou o kresĢanských kajúcnikoch. Rozhodujúcim podnetom,
pre ktorý sa v Európe zmenil postoj k Rómom, bola ich exkomunikácia (vylúþenie) z cirkvi
parížskym arcibiskupom v roku 1427: Dôvodom malo byĢ porušovanie kresĢanskej morálky:
nedodržiavania pôstov, veštenia, hádania z ruky, drobných krádeží. Pôvodná pohostinnosĢ
sa zmenila na otvorené nepriateĐstvo. Pre Rómov sa zaþalo obdobie krutého
prenasledovania. V roku 1563 dostali Rómovia usadení v Liptovskom Hrádku povolenie
kovaĢ pre gazdov potrebné náradie, ako klince, motyky, sekery, vidly, a tiež halapartne pre
noþných strážnikov. V roku 1580 udelil mestský magistrát v liptovskej ďupþi trom rómskym
bratom, zvaným Puška, povolenie usadiĢ sa na mieste zvanom Pod šibenice a živiĢ sa
kováþstvom. V roku 1561 bol vykonaný súpis Rómov v Liptove, z ktorého vyplýva, že v tomto
regióne vtedy žilo 96 usadlých rodín: zamestnaním boli všetci kováþi, korytári, štetkári,
košikári, niektorí mali uvedené ako vedĐajšie zamestnanie, že hrajú na husle. Väþšina
Rómov žijúcich na Slovensku po stároþia žije usadlým spôsobom života a iba malá skupina
Rómov preferovala koþovanie. Išlo väþšinou o príslušníkov patriacich do skupín tzv.
olašských Rómov. Títo boli do polovice 19. storoþia v postavení otrokov v kniežatstvách
Valašsko (dnes súþasĢ Rumunska) a Moldavsko. Keć bolo otroctvo v týchto krajinách
zrušené, rozpĚchli sa s koĖmi a vozmi po celej Európe. PodĐa súpisu žilo v roku 1893 v
Uhorsku takmer 245 000 Rómov, þo predstavovalo 1,8% všetkých obyvateĐov. Najväþšiu
skupinu, až 90%, tvorili Rómovia žijúci usadlým spôsobom života, zvyšok predstavovali
koþovne žijúci. Ak by sme brali do úvahy dnešné hranice Slovenska, tak v roku 1893 v
jednotlivých župách žilo nieþo viac ako 35 000 Rómov, a iba necelé 2 000 patrili do skupiny
koþovných. Významné spoloþenské zmeny v Európe , ako i zvyšovanie poþtu rómskej
populácie viedli k väþšiemu záujmu spoloþnosti o rómske obyvateĐstvo. V roku 1927 bol
prijatý zákon O potulných Cigánoch, urþujúci povinnosti hlásiĢ sa v domovských obciach,
dostaviĢ sa na vyzvanie a zavádzajúci „cigánske legitimácie“. Zákon upravoval podmienky
koþovania, obmedzoval pohyb osôb, urþoval veĐkosĢ koþujúcej skupiny a vymedzoval miesta
na táborenie. Najsmutnejšou kapitolou novodobých rómskych dejín je obdobie druhej
svetovej vojny. Tzv. Norimberské rasové zákony o ríšskom obþianstve a ochrane nemeckej
krvi vydané v roku 1935 a na ne nadväzujúce vyhlášky klasifikovali Cigánov - podobne ako
Židov, þernochov, telesne a mentálne postihnutých... - ako „element zabraĖujúci þistote
rasy“, þo v nacistickom Nemecku viedlo ku hromadnému vyvražćovaniu týchto skupín
obyvateĐstva. Vojnový slovenský štát, ktorý vznikol v roku 1939 po rozpade ýeskoslovenska,
v mnohom napodobĖoval diskriminaþné rasové zákony nacistického Nemecka.
Na základe branného zákona z roku 1940 boli Rómovia spolu so Židmi zbavení možnosti
staĢ sa príslušníkmi brannej moci. Aktívnu vojenskú službu potom vykonávali v špeciálne
zriadenom VI. prápore Pracovného zboru Ministerstva národnej obrany, boli nasadzovaní na
zemné a pomocné stavebné práce. Prvé pracovné útvary vznikali už v roku 1941.
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Nachádzali sa v Oþovej, Moste na Ostrove a horárni Trnava. Medzi najväþšie patrili pracovný
útvar v Dubnici nad Váhom (1942 - 1944) a pracovné útvary na východe Slovenska (1942 1943). Na východe Slovenska vznikol komplex pracovných útvarov v Hanušovciach nad
TopĐou, Bystrom, pod Petiþom a Nižnom Hrabovci. Rómovia na východnom Slovensku
budovali železniþnú traĢ Prešov - Strážske. Pod hospodársku správu v Hanušovciach nad
TopĐou patril aj pracovný útvar v Jarabej (1942), kde zaradenci budovali štátnu cestu
ýertovica - Mýto pod Ćumbierom. Menší pracovný útvar bol v roku 1943 otvorený v Ilave:
urþený bol na dokonþovacie práce na tamojšom vodnom diele. V rokoch 1943 - 1944 bol v
prevádzke pracovný útvar v Revúcej: jeho zaradenci budovali úseky železnice Revúca Tisovec. Posledným väþším pracovným útvarom bolo Ústie nad Oravou. Rómski zaradenci
tu pracovali na jednej z najväþších a najvýznamnejších stavieb slovenského štátu - Oravskej
priehrade. Po skonþení druhej svetovej vojny nastalo významné presídĐovanie Rómov zo
Slovenska do þeských krajín, kde nachádzali nielen prácu, ale i možnosĢ lepšieho bývania
než v rómskych osadách. Kećže þeskí Rómovia sa z nacistických koncentraþných táborov
väþšinou nevrátili, prevažná þasĢ Rómov žijúcich dnes v ýeskej republike pochádza zo
Slovenska. Odhaduje sa, že po roku 1945 ostalo v þeských krajinách z pôvodných þeských a
moravských Rómov asi 800 Đudí. Pritom už v roku 1947, ako dôsledok prvej vlny
presídĐovania, žilo v ýechách a na Morave asi 16 500 Rómov zo Slovenska. V tomto období
išlo najmä o dosídĐovanie þeského pohraniþia, potom, þo odtiaĐ bolo vysídlené pôvodné
nemecké obyvateĐstvo. Rómovia sa zamestnávali predovšetkým v horských pasienkových
družstvách, neskôr v štátnych majetkoch a lesných závodoch. Prácu nachádzali aj pri
obnove vojnou poškodeného hospodárstva – pri stavbe ciest, rekonštrukciách fabrík. Dodnes
sú vzĢahy medzi rómskymi rodinami v oboch republikách živé, príbuzní sa navštevujú poþas
sviatkov a rôznych rodinných udalostí. Za druhú etapu migrácie Rómov do þeských krajín
môžeme považovaĢ 50. roky, kedy odchádzali – þasto v dôsledku organizovaných náborov –
do priemyselných centier severozápadných ýiech (Most, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Cheb, DČþín), do Kladna, Tachova, ýeského Krumlova a na Ostravsko. Zo
zaostalých slovenských osád odchádzali tí najschopnejší a najvytrvalejší. Niektorí odchádzali
na „týždĖovky“ a na víkend sa vracali k rodinám, iní pracovali ako sezónni robotníci a domov
na Slovensko sa vracali na zimu. Mnohí však dostali pridelené podnikové byty, doviedli si
svoje rodiny a usadili sa tam natrvalo. V roku 1969 vznikla pri slovenskom Ministerstve práce
a sociálnych vecí "Komisia vlády pre otázky cigánskych obyvateĐov". Svoju þinnosĢ
zameriavala na riešenie problémov zamestnanosti, bývania, výchovy mládeže a
obmedzovania kriminality. V jednotlivých okresoch boli zriaćované okresné komisie, pri
ktorých postupne vznikala sieĢ sociálnych terénnych pracovníkov – kurátorov. Títo mali za
úlohu robiĢ prostredníkov medzi rómskymi obyvateĐmi danej obce a štátnymi orgánmi.
Každoroþne vyhotovovali hlásenia o poþte rómskeho obyvateĐstva, o jeho problémoch v
oblasti bývania, zamestnanosti, školskej dochádzky detí. O tom, koho zaradiĢ do zoznamu
"obþanov cigánskeho pôvodu", rozhodovali jedine na základe vlastného uváženia. PodĐa
posledného takéhoto súpisu žilo ku koncu roku 1989 na Slovensku 254 tisíc Rómov, þo
predstavovalo 4,9% všetkých jeho obyvateĐov (v ýechách a na Morave bolo evidovaných
takmer 146 tisíc Rómov, þo bolo v tom þase asi 1,5% celkovej populácie). Komisia vlády,
okresné komisie a celá sieĢ terénnych pracovníkov boli v roku 1991 zrušené. Nové programy
sa zaþali realizovaĢ až po roku 2004.
Starší obyvatelia mesta spomínajú, že pred druhou svetovou vojnou prvé rómske rodiny
bývali v extraviláne Dolného Kubína (Zábrež rod. Dobiášová), v okolí Trnín (rod. Budajová,
rod. Jozefa Kováþa -Kokavca), v širšom centre mesta ( za Hotelom Orava – rod. Cicko),
avšak výraznejší príliv Rómov do mesta nastal až po roku 1969 v þase rozsiahlej bytovej
výstavby. Rómovia prichádzali za prácou a tvorili lacnú pracovnú silu. Zabezpeþovali hlavne
výkopové práce pri výstavbe inžinierskych sietí. Na území mesta bolo vtedy postavených 1
072 bytov. Do Dolného Kubína prišli z okresu Zvolen, Poprad, Stará ďubovĖa a Spišská
Nová Ves.

2. 1. 2 Demografia a štruktúra obyvateĐstva
Mesto Dolný Kubín je súþasĢou Žilinského samosprávneho kraja a okresu Dolný Kubín.
Okres tvorí 25 obcí s poþtom 39 553 obyvateĐov s miernou prevahou ženskej populácie.
Hustota obyvateĐov okresu je 81 obyvateĐov na km² ( rozloha 490,3 km²). Mesto Dolný
Kubín malo k 31.12.2011 podĐa evidencie 19 190 obyvateĐov, hustota je 349 obyvateĐov na
km² ( rozloha 50,054 km²). Demografické údaje spracovali terénni sociálni pracovníci
v spolupráci s referátom evidencie obyvateĐstva. Tieto údaje nám dávajú obraz o jednotlivých
vekových skupinách obyvateĐstva.

Demografické údaje mesta Dolný Kubín k 31.12.2004
TabuĐka þ.1
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Demografické údaje mesta Dolný Kubín k 03.11.2008
TabuĐka þ.2
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TabuĐka þ.3
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Z hĐadiska poþtu obyvateĐov je zaznamenaný klesajúci trend obþanov mesta ( graf þ.1).
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Graf þ.1
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Z uvedeného grafu je zrejmé, že poþet detí a mládeže medziroþne klesá. Tieto údaje sú
dôležité pre plánovanie koncepcií v oblasti služieb pre matky s deĢmi v predškolskom veku
a plánovania ćalšieho rozvoja základného školstva v meste a pre prácu s mládežou.
Obþania v produktívnom veku

osôb

Demografické údaje mesta Dolný Kubín k 31.12.2011
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Nárast obþanov v produktívnom veku je dôsledkom pozitívnej populaþnej krivky 70 rokov
minulého storoþia. ObyvateĐstvo starne a z pozície komunitného plánovania je potrebné
venovaĢ zvýšenú pozornosĢ sociálnym službám pre obþanov v dôchodkovom veku.
Najrizikovejšou skupinou sú obþania nad 80 rokov. Sú to hlavne osamelo žijúce osoby
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a osamelo žijúce bezdetné manželské páry.
Seniori nad 65 rokov
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Pre úþely komunitného plánovania jednotlivých služieb pre matky s deĢmi, predškolské
zariadenia, vzdelávanie, zamestnávanie ako aj služby pre obþanov v dôchodkovom veku je
dôležitá poznanie koncentrácie obþanov v jednotlivých mestských þastiach podĐa vekových
skupín.
Graf þ.2
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2.1.3 Národnostné zloženie obyvateĐstva 2011
Tento strategický dokument sme tvorili v þase, kedy výsledky Štatistického úradu SR zo
sþítania obyvateĐov, bytov a domov 2011 mali byĢ známe. K 15.3.2011 boli známe len
výsledky za celú SR a nebolo možné použiĢ regionálne štatistiky ( porovnania rokov 1991,
2011). Rozhodujúcim je Atlas rómskych komunít Slovenska z roku 2004 a výsledky
mapovania komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov Mesta Dolný Kubín, ktorí
v rámci programu Komunitná práca v Dolnom Kubíne spracovali podrobnejšie demografické
údaje v meste.
Atlas rómskych komunít Slovenska z roku 2004 uvádza poþet Rómov na území Žilinského
samosprávneho kraja nasledovne ( podĐa okresov) :

2004 -2008 -2011
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13

Okres ( lokalita)
ýadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Ružomberok
Žilina ( Turie)

Obyvatelia rómskych osídlení
( poþet obyvateĐov)
639
400
483
4 970
2 556
1 286
40

Podiel na celkovom poþte
( %)
1,66
2,00
1,69
9,42
2,48
2,10
2,10

Výsledky miestneho zisĢovania komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov v územnom
obvode mesta Dolný Kubín:
Stav k 31.12.2004
Mesto ( ulica, lokalita)
Ul. J.ġatliaka 1786/7
Ul. M.R.Štefánika
V iných mestských þastiach

Obyvatelia rómskych osídlení
( poþet obyvateĐov)
343
28
29

Tab.þ.5
Podiel na celkovom poþte
( %)
15,29
2,96
0,15

Vekové zloženie obyvateĐov :
Graf þ.5

výrazne orientovaná na výrobu hutnícku, kovospracujúcu a elektrotechnickú. V Dolnom
Kubíne medzi najdôležitejšie podniky patria: MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Dolný Kubín, Miba Sinter Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín, NOBEL AUTOMOTIVE SLOVAKIA
s.r.o. Dolný Kubín, KEY PLASTICS SLOVAKIA s.r.o. Dolný Kubín, SEZ a.s., KLAUKE s.r.o.,
Dolný Kubín, ELKOP s.r.o. Dolný Kubín a ćalšie. Významnú úlohu zohrávajú však aj iné
podniky ako je OFZ a.s Istebné, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého v
Dolnom Kubíne, COOP Jednota Trstená. Štruktúru priemyselných odvetví dopĎĖajú menšie
prevádzky a súkromné podnikanie v rámci fyzických a právnických osôb. Záujem o
súkromné podnikanie sa v regióne sústrećuje prevažne do oblasti obchodu a služieb,
cestovného ruchu a niektorých výrobných þinností. Najrozšírenejším predmetom podnikania
je stavebníctvo, obchodná þinnosĢ a spracovanie dreva. Svojou geografickou polohou a
prírodnými podmienkami má Dolný Kubín a región Orava veĐký potenciál, ktorý umožĖuje
rozvoj domáceho i medzinárodného cestovného ruchu. Odvetvie cestovného ruchu má preto
znaþné predpoklady na rozvoj zamestnanosti v regióne a to predovšetkým podporou malého
a stredného podnikania v tomto sektore.
K 31.12.2011 bolo na ÚPSVR v Dolnom Kubíne evidovaných 1 284 uchádzaþov
o zamestnanie ( UoZ) s trvalým pobytom na území mesta Dolný Kubín. Pri poþte 9 563
ekonomicky aktívnych obyvateĐov mesta to predstavovalo mieru nezamestnanosti 13,427 %.
Oproti koncu roku 2010 sa poþet uchádzaþov o zamestnanie zvýšil len mierne, a to o 16.
Miera nezamestnanosti v Dolnom Kubíne sa v roku 2011 zvýšila o 0,78 %. Z poþtu 1284
uchádzaþov o zamestnanie z D. Kubína, evidovaných k 31.12.2011 bolo 574 žien a 710
mužov. 130 evidovaných absolventov škôl sa na celkovej nezamestnanosti mesta podieĐalo
10,12-timi %. PodĐa miery nezamestnanosti bol Dolný Kubín ku 31.12.2011 obcou so
štvrtou najnižšou mierou nezamestnanosti v okrese (Horná Lehota – 11,81 % -najnižšia
miera nezamestnanosti, Zázrivá – 28,17 % -najvyššia miera nezamestnanosti).
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2.1.4 ZamestnanosĢ a nezamestnanosĢ
Rozvoj pracovných príležitostí a vývoj situácie na trhu práce v meste je prepojený s
výkonnosĢou regiónu a jeho hospodárstva. Pre ćalší rast hospodárskeho potenciálu regiónu
je preto urþujúcou jeho priemyselno–poĐnohospodárska základĖa. V regióne Dolného Kubína
sa podobne ako na území Oravy a celého Slovenska markantne odrazil nerovnomerný vývoj
hospodárskeho rozvoja po odštartovaní ekonomickej reformy po roku 1990. Adaptácia
ekonomiky mala bezprostrednú súvislosĢ najmä s priestorovým rozmiestnením výrobných
aktivít a s odvetvovým zameraním, ktoré záviseli od technickej a technologickej nároþnosti
výroby, kvality a produktivity práce. Pracovné príležitosti v regióne boli sústredené výluþne
do veĐkých národných a štátnych podnikov v centrách Dolnej a Hornej Oravy a to prevažne
hutníckeho a elektrotechnického odvetvia. Zmenou vlastníckych vzĢahov, odbytovej
orientácie a tlaku na produktivitu v týchto podnikoch došlo postupne k hromadnému
prepúšĢaniu v celom regióne. Spôsobilo to viac ako 20% nezamestnanosĢ. V súþasnosti je
možné región Oravy považovaĢ za pomerne stabilizovaný. Štruktúra priemyslu je stále
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roky 2003- 2011

Štruktúra nezamestnanosti :
TabuĐka þ.5
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Alarmujúci je nárast nezamestnaných absolventov škôl a obþanov vo veku nad 50 rokov.
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TabuĐka þ.6
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Vysoký podiel mladých absolventov všetkých druhov škôl hlavne vyuþených, maturantov
a s vysokoškolským vzdelaním môže byĢ veĐmi znepokojujúci v prípade, že sa dostanú do
kategórie dlhodobo nezamestnaných, neuplatnia svoje vodomosti v praxi a nenadobudnú
pracovné návyky.
TabuĐka þ.7
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Už nie je dominantným problém umiestnenia na trhu práce dlhodobo UoZ ale krátkodobo
nezamestnaných. Významnú úlohu na preklenutie recesie môže zohraĢ projekt aktivaþných,
menších obecných prác a projekt sociálneho podnikania.

Chudoba a sociálna exklúzia
Od 1.1.2006 sa zaþala miera chudoby posudzovaĢ aj podĐa príjmu a zaþína sa používaĢ
pojem nízkopríjmové rodiny, ktoré si môžu uplatniĢ nárok na niektoré nástroje sociálnej
pomoci pre deti ( príspevok na stravu, príspevok na školské potreby, motivaþný príspevok) aj
vtedy, ak rodiþia nie sú poberateĐmi dávok v hmotnej núdzi (DhN) a svojim príjmom sú na
hranici životného minima. U nás je však naćalej najhodnovernejším indikátorom posúdenia
miery chudoby poþet poberateĐov dávok v hmotnej núdzi (DhN). Najrizikovejšou skupinou
s najväþšou mierou rizika chudoby sú þlenovia úplných rodín poberajúcich DhN a s nimi
spoloþne posudzované osoby t.j. deti.
TabuĐka þ.8
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Obþianska infraštruktúra
2.1.5 Školstvo, vzdelávanie a mimoškolská þinnosĢ

Mesto Dolný Kubín je zriaćovateĐom 7 materský škôl, 4 základných škôl , 2 základných
umeleckých škôl, Centra voĐného þasu Domþek. Pri všetkých školách sú zriadené školské
strediská záujmovej þinnosti a školské kluby. Mesto vyvíja maximálnu iniciatívu v podpore
integrovaného vzdelávania v záujme formovania osobnostného rastu detí a mládeže. Na
území mesta má zároveĖ sídlo Špeciálna základná škola v ktorej sú žiaci bez predpokladu
integrovateĐnosti medzi žiakov bez postihnutia. ŠZŠ poskytuje výuþbu pre deti s
kombinovaným postihnutím na ul. Matúškovej. V súþasnosti ŠZŠ navštevuje 39 žiakov a
starostlivosĢ im poskytuje 10 pedagogických a 3 nepedagogickí pracovníci (asistenti). Pod
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ŠZŠ pracuje MŠ a ZŠ v nemocnici s poliklinikou. Pre efektívnejšiu adaptabilitu žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom prostredí, ktorých klasifikáciu
urþuje legislatívny rámec t.j. pre žiakov intelektovo nadaných, žiakov so zdravotným,
telesným þi mentálnym postihom a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je
nevyhnutná prítomnosĢ asistentov uþiteĐa, ktorí v zmysle zákonom ustanovených
kompetencií pomáhajú prekonávaĢ sociálne þi zdravotné bariéry dieĢaĢa a žiaka. Pre
záujmovú a mimoškolskú þinnosĢ detí a mládeže, samospráva ako i ćalšie subjekty a
inštitúcie pôsobiace na tomto území mesta ponúkajú širokú škálu možností. Okrem
športových, kultúrnych a osvetových podujatí je v Dolnom Kubíne vybudovaná sieĢ centier
voĐného þasu, ktorá vytvára priestor pre zmysluplné trávenie voĐného þasu a rovnako
podporuje osobnostný rozvoj detí a mládeže. Sú to aj súkromné centrá zamerané na
športové, duchovné, vzdelávacie a iné voĐnoþasové vyžitie detí. Napriek atraktívnosti a
rozmanitosti þinností sú deti a mládež z prostredia marginalizovaných rómskych komunít
naćalej vystavované riziku vplyvu sociálno-patologických javov a nepriaznivého prostredia
bez pozitívnych vzorov a stimulov. Ich zapájanie sa do spoloþenského života je minimálne
resp. nulové.
2.1.6 Bývanie a sociálno bytová politika
Samospráva Dolného Kubína sa pôvodne snažila vyriešiĢ problém s bývalou slobodárĖou na
ġatliakovej ulici v centre mesta, do ktorého boli v priebehu predchádzajúcich rokov sĢahovaní
neplatiþi þi ináþ problematickí nájomníci z mestských bytov. V objekte žilo vyše 340 Đudí
vylúþených z fungovania spoloþnosti trpiacich rôznymi sociálnymi patológiami, napríklad
závislosĢou od alkoholu, nefunkþnými rodinnými vzĢahmi. Väþšina obyvateĐov neplatila
nájom a služby spojené s bývaním, v dôsledku þoho bola budova odpojená od dodávok
elektrickej energie, vody a kúrenia. Koncentrácia veĐkého množstva extrémne chudobných
Đudí, z ktorých väþšinu tvorili Rómovia na jednom mieste spôsobovala ćalšie sociálne
problémy vrátane degradácie okolia slobodárne, ktoré zaþalo získavaĢ status mestského
geta. Poslanci mestského zastupiteĐstva v roku 2004 uvažovali o vysĢahovaní obyvateĐov
slobodárne mimo mesta. Tento plán sa však stretol s nesúhlasom vedenia sociálneho
odboru mestského úradu, ktoré považovalo takéto riešenie za krátkozraké a nebezpeþné,
pretože sociálne problémy obyvateĐov nevyrieši, iba odsunie, navyše vysĢahovaním sociálne
marginalizovaných obyvateĐov mimo mesta dôjde k ich ćalšiemu sociálnemu prepadu. Mesto
navyše nezískalo potrebné pozemky na výstavbu nových obydlí pre sociálne vylúþených
obyvateĐov slobodárne na ul. J. ġatliaka, takže sa rozhodlo problém riešiĢ v meste,
vytvorením komplexného systému sociálnych služieb, vrátane núdzového a doþasného
bývania. Od roku 2005 pôsobia v meste Dolný Kubín dva systémy doþasného a krízového
bývania – pre osamelé osoby a pre rodiny s deĢmi, ktoré obsahujú viaceré stupne. Plnením
podmienok a pravidiel v jednotlivých stupĖoch bývania majú možnosĢ klienti postúpiĢ do
vyššieho stupĖa, naopak ich nedodržiavaním sa môžu prepadnúĢ do nižšieho stupĖa
bývania. CieĐom je jednotlivcom a rodinám pomôcĢ prejsĢ celým vertikálnym systémom
bývania a poþas tejto cesty ich zaþleniĢ do spoloþnosti s pomocou terénnej sociálnej práce a
pracovnej terapie, ktoré sa v zariadeniach núdzového a doþasného bývania vykonávajú a
úþasĢ na nich je pre obyvateĐov povinná. ZároveĖ majú možnosĢ zúþastĖovaĢ sa na
vzdelávacích aktivitách a získaĢ zamestnanie v mestskom sociálnom podniku, vćaka þomu
sa zvýši ich príjem a šance na integráciu na trhu práce. Jednotlivci a rodiny, ktoré systémom
úspešne prejdú majú možnosĢ získaĢ od mesta nájomnú zmluvu na obecné byty, ktoré sa
nachádzajú v bytovkách v centre mesta i na sídliskách roztratene medzi obyvateĐstvom, þím
sa predchádza vzniku nových etnických get.
DĖa 1.1.2011 nadobudol úþinnosĢ zákon þ. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý urþil nové podmienky na
prenájom bytov postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a zadefinoval
problematiku sociálneho bývania. Mesto Dolný Kubín má vo vlastníctve 46 nájomných bytov
nižšieho štandardu a 130 bytov bežného štandardu. Sociálne bývanie bolo zadefinované aj

17

bývanie v nájomných bytoch postavených z verejných zdrojov. Na úþely sociálneho bývania
využíva aj zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytujú sociálne služby pobytovou
formou s celkovou kapacitou 72 lôžok. Odbor SVaR po schválení VZN þ.01/2008 o nakladaní
s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín zaþal dôsledne plniĢ jednotlivé
ustanovenia tohto nariadenia. Žiadosti o sociálne bývanie sa vybavujú priebežne. ýakacia
lehota sa skrátila na 3 – 6 mesiacov .Medzi žiadateĐmi o sociálne bývanie prevládajú osamelí
obþania s nízkym príjmom, neúplné rodiny s deĢmi taktiež s nízkym príjmom a ovdovelí alebo
rozvedení obþania v dôchodkovom veku, ktorí nie sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.
Popis aktuálne bytovej situácie cieĐovej skupiny je uvedený v tab.þ.6. Došlo významnému
integraþnému procesu, zaþleneniu Rómov do lokalít v širšom územnom obvode mesta so
zachovaním komunitného centra na ul. J. ġatliaka.
Stav k 31.12.2011
Mesto ( ulica, lokalita)
Ul. J.ġatliaka
Ul.Alej Slobody
Ul.Obrancov mieru
Ul. M.R.Štefánika
Ul.ďudovíta Štúra
Ul. Martina Hattalu
Ul.Nemocniþná
Ul.Choþská
Ul.SNP
Ul. Mládežnícka
S pobytom Mesto Dolný Kubín

Obyvatelia rómskych osídlení
( poþet obyvateĐov)
101
6
12
8
55
20
21
30
14
17
3

Tab.þ.6
Podiel na celkovom poþte
( %)
4,08
0,24
0,01
0,32
0,92
0,33
0,33
2,27
0,07
1,60
0,01

2.1.7 Sociálne služby

Zariadenie opatrovateĐskej starostlivosti - ZOS, ul. Obrancov mieru 1778/7
V zariadení opatrovateĐskej služby sa poskytuje sociálna služba na urþitý þas plnoletej
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pobytovou formou.
Zariadenie bolo presĢahované do zrekonštruovaných priestorov priþom kapacita 10 lôžok sa
zvýšila na 24 lôžok. Aktivity boli zamerané na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov,
ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a pominula možnosĢ staraĢ sa o nich v
prirodzenom rodinnom prostredí. K 31.12.2011 služby ZOS využívalo 16 klientov, v priebehu
roku 2011 boli prijatí 3 noví klienti, zomreli 3 klienti a služby rezidenþného pobytu využilo 7
klientov.
Denné centrum pre seniorov ul. Obrancov mieru 1769/2
ýinnosĢ denného centra ( „ ćalej len DC“) pre seniorov sa riadi podĐa štatútu a riadi ho
samospráva. ýinnosĢ DC je zachytená v klubovej kronike. V DC je zavedený internet a
pracuje záhradkársky krúžok, krúžok šikovných rúk, spevácky krúžok a turistický krúžok.
V DC je registrovaných 258 platiacich þlenov. Satelitné DC v m.þ. KĖažia má už 95 þlenov.
V roku 2011 bola z organizaþných dôvodov pozastavená þinnosĢ DC v m.þ. Banisko.
JedáleĖ denného centra – ul. Obrancov mieru 1769/2
JedáleĖ DC s kapacitou 82 jedál zaþala pre klientov v roku 2011 poskytovaĢ celodennú
stravu aj v dĖoch pracovného pokoja a sviatky. Celkom bolo vydaných 37 215 jedál z toho
formou donášky do prirodzeného rodinného prostredia bolo distribuovaných 27 166 jedál.
Sociálne služby pre rodiny s deĢmi

Jednorazová dávka v sociálnej núdzi
Dávka je poskytovaná vo finanþnej alebo vecnej forme priamo žiadateĐovi. V roku 2011 bolo
podaných 14 žiadostí, kladne vybavených bolo 7 žiadateĐov. Celkovo bola vyplatená suma
365,00 EUR.

Sociálne služby pre seniorov

Sociálne poradenstvo, komunitná a terénna sociálne práca
OpatrovateĐská terénna služba
Mesto poskytuje opatrovateĐskú službu od roku 2003 a k 31.12.2011 opatrovalo 69 obþanov.
V opatrovateĐskej službe sa nám podarilo udržaĢ kvalitatívny stav poskytovania sociálnych
služieb pre obþanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Obmedzovali sme
poskytovanie podporných služieb. Požiadali sme vedenie mesta o doplnenie stavu
pracovníkov. OpatrovateĐky poskytli celkom 10 694 hodín opatrovateĐskej služby. Podiel
úkonov sebaobsluhy predstavoval 62,5 %, úkony starostlivosti o domácnosĢ 29 % a sociálne
aktivity predstavovali podiel 8,5 %. Vysoký podiel úkonov sebaobsluhy svedþí o zvyšovaní
kvality služby v prospech obþanov odkázaných na pomoc.
Prepravná služba
V októbri 2006 bolo z rozpoþtu mesta zakúpené vozidlo PEGUEOT 290 C pre úþely
poskytovania prepravnej služby pre obþanov. Prepravná služba sa poskytuje na špeciálne
upravenom vozidle s nájazdovou plošinou, polohovateĐným kreslom a fixáciou invalidného
vozíka. K 31.12.2011 bola prepravná služba poskytovaná 47 obþanom s Ģažkým zdravotným
postihnutím s poþtom 2 078 km. Prepravná služba je najviac využívaná v kombinácii so
sprievodom na lekárske vyšetrenie.
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Táto þinnosĢ sa realizuje vćaka podpore Európskeho sociálneho fondu, v rámci operaþného
programu ZamestnanosĢ a sociálna inklúzia .Terénni sociálni pracovníci sa zamerali na
cieĐovú skupinu, ktorú tvoria prevažne obþania dlhodobo nezamestnaní, deti bývajúce v
lokalite mesta s vysokou koncentráciou marginalizovanyých obþanov, deti ulice,
príslušníkov rómskeho etnika, osamelých obþanov v dôchodkovom veku odkázaných na
pomoc inej fyzickej osoby a prevenciu kriminality páchaných na týchto osobách..
Nízkoprahové denné centrum KOTVA I, M.R.Štefánika 1850
Zariadenie je urþené na krízové a doþasné bývanie pre rodiny s deĢmi, ktoré sa náhle ocitli
bez prístrešia. V roku 2011 služby zariadenia využili 10 rodín so 14 deĢmi.
UbytovĖa NÁDEJ , ul.J.ġatliaka 1786/7
V prestupnom systéme bývania zohráva dôležitú úlohu aj „UbytovĖa NÁDEJ“. Z bytového
domu pre dlhodobo neprispôsobivých obþanov sa systematickou sociálnou prácou
zabezpeþili podmienky bývania pre nízkopríjmovú skupinu obyvateĐov. V súþasnosti je
obsadených už len 13 bytov priþom náklady na prevádzku neustále klesajú.
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Sociálne služby osamelých obþanov

2.3. SWOT analýza, kĐúþové disparity a faktory rozvoja

NocĐaháreĖ STOP -ŠANCA, ul. M.R.Štefánika 1850/50
Zariadenie je urþené na krízové ubytovanie osamelých obþanov bez prístrešia s kapacitou
12 miest. V roku 2011 využilo služby zariadenia 6 v poþte 258 nocí

2.2 Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít
Mesto Dolný Kubín v záujme podpory procesu sociálnej inklúzie marginalizovaných
rómskych komunít volí relevantné postupy a realizuje aktivity najmä v súþinnosti s LPSI
Orava a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v územnom obvode mesta. LPSI Orava
združuje strategických partnerov procesu plánovania ale aj realizácie aktivít explicitne
smerujúcich na podporu integrácie rómskych komunít .
V procese komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý sa tvoril v III. etapách už od roku
2004 boli zakotvené priority sociálno-ekonomickej integrácie Rómov.
Komunitný plán sociálnych služieb – I.etapa ( december 2004)
Priorita þ. 1 VytipovaĢ a projekþne zabezpeþiĢ budovy a priestory v majetku mesta s cieĐom
zriadenia alebo rozšírenia kapacít na rozvoj sociálnej práce prioritne pre tieto oblasti :
• zariadenia krízovej sociálnej intervencie pre jednotlivcov a rodiny s deĢmi
( napr.: bývalý areál SEVAK-u)
• komunitné centrum pre rodinu a deti ( nahrádza jasle a poskytne aj priestor pre
realizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny)
Priorita þ. 2 PosilniĢ sociálne oddelenie MsÚ terénnym pracovníkom za úþelom realizácie
terénnej práce ( osobitný príjem dávok v hmotnej núdzi, príspevku na bývanie, prídavkov na
deti pri záškoláctve, asistenþné služby v rodine...)
Komunitný plán sociálnych služieb – II.etapa ( december 2004)
Priorita þ. 3 Prostredníctvom grantového programu „ Šanca pre všetkých“ podporovaĢ
vytváranie nízkoprahových klubov pre deti a mládež. Tieto nízkoprahové centrá musia
organizovaĢ aktivity v bezpeþnom prostredí s vylúþením prítomnosti alkoholu a iných
návykových látok
Priorita þ. 4 ZriadiĢ a organizovaĢ komisiu sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, ktorá
zasadne minimálne jeden krát za štvrĢrok. ZabezpeþiĢ, aby výkon opatrení, ktoré komisia
schváli realizoval sociálny pracovník Mesta Dolný Kubín, ktorý bude môcĢ kompetenþne
riešiĢ problematiku v školách zriadených mestom, v otvorenom prostredí ( v teréne) a vo
vzĢahu s orgánom sociálnoprávnej ochrany ( ÚPSVaR)
Priorita þ. 5 Systémovou dotaþnou politikou zriaćovateĐa podporiĢ rozvoj sociálneho podniku
RELIEF- POMOC V NÚDZI n.o. Dolný Kubín
Priorita þ. 6 SpracovaĢ lokálnu stratégiu komplexného prístupu pre rómsku komunitu

SWOT ANALÝZA – vzdelávanie, výchova, osveta
Silné stránky

Slabé stránky

Predpoklady vzdelávania MRK
• Vhodná a dostatoþná sieĢ škôl a školských
zariadení (kapacita, dostupnosĢ, rozmanitosĢ
zamerania,...), vytvorené podmienky na
vzdelávanie a rozvoj detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacím potrebami, existencia
ZUŠ a CVý
• Silná inklinácia detí ku kultúrnym
a kreatívnym þinnostiam (tanec, spev, hra na
hudobný nástroj,výtvarníctvu a pod.)
• Záujem o formálne a neformálne vzdelávanie
• Existencia koncepcii (overených metód)
legislatívnych nástrojov pre podporu
vzdelávania Rómov
Výchovno-vzdelávací proces
• Kvalitný výchovno - vzdelávací proces (podĐa
• hodnotenia ŠŠI),využívanie alternatívnych
spôsobov vo výchovno- vyuþovacom procese
• Výuþba a integrácia detí so špeciálnymi
potrebami
Celoživotné vzdelávanie MRK a prepojenie škola –
prax
• Vzájomné obohacovanie vplyvom oboch
kultúr
• Multikultúrna výchova súþasĢou výchovno
vzdelávacieho procesu
Personálne a inštitucionálne zabezpeþenie
• Záujem zriaćovateĐa o vzdelávanie a rozvoj
zamestnancov škôl a školských zariadení
• Ukonþená racionalizácia a transformácia škôl
a školských zariadení
• Práca terénnych sociálnych pracovníkov od
roku 2005
Trávenie voĐného þasu
• Ponuka mimoškolských /voĐno-þasových þi
klubových aktivít verejných þi mimovládnych
organizácií
• Existujúci potenciál dobrovoĐníkov pre výkon
mimoškolských / voĐno-þasových aktivít
Technický stav budov
• realizácia postupnej rekonštrukcie budov
(zabránenie chátrajúceho stavu škôl
a školských zariadení)

Predpoklady vzdelávania MRK
 Absencia stimulu a zmyslu vzdelávania zo
strany detí i rodiþov
• Výrazný vplyv sociálnej situácie rodiny na
pravidelnú školskú dochádzku, základné
pomôcky -vybavenie detí pre potreby
vzdelávania
 Nedostatoþná príprava detí v predškolskom
veku pre ich úspešnejšiu adaptabilitu
v školskom prostredí
• Prenos zodpovednosti za výchovu mladších
súrodencov na starších súrodencov
Výchovno-vzdelávací proces
 Nerešpektovanie vyuþujúcich, školského
poriadku, následok zakoreneného spôsobu
liberálnej rodinnej výchovy / absencie
pravidiel v rámci výchovy v rodine
• Nezáujem rodiþov o plnenie školských
povinností detí
Celoživotné vzdelávanie MRK a prepojenie škola
- prax
• Rastúce % mladých Đudí evidovaných na
úradoch práce po ukonþení povinnej školskej
dochádzky
• Rastúci poþet žiakov konþiacich povinnú
školskú dochádzku ukonþia pred vstupom do
deviateho
Personálne a inštitucionálne zabezpeþenie
• Nedostatok Đudských zdrojov na integrované
vzdelávanie detí z rómskych komunít a
málopodnetného prostredia,
• Nedostatoþné vzdelávanie zamestnancov
školstva v oblasti multikultúr ej a rodovo
citlivej výchovy
Trávenie voĐného þasu
• Nedostatoþné využívanie rozmanitých
príležitostí pre trávenie voĐného þasu ako
dôsledku vplyvu uzavretého komunitného
žitia a vplyvu sociálnej situácie rodín detí
Technický stav budov
• nedostatok financií na opravu a údržbu
budov, vandalizmus v školských areáloch a
ich okolí.

Príležitosti
•

Komunitný plán sociálnych služieb – III.etapa ( december 2011)

•

Priorita þ.7 ZriadiĢ moderné Komunitné centrum (KC) regionálneho charakteru s právnou
subjektivitou alebo regionálnu platformu poskytovateĐov sociálnej pomoci. KC bude
poskytovateĐom komunitnej starostlivosti a môže tak prevziaĢ aj spoluzodpovednosĢ za
plnenie originálnych ( povinných) ale aj spoloþných (fakultatívnych) kompetencií VÚC,
miest, obcí, MVO vyplývajúcich zo zákona o rodine, zákona o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele, zákona o pomoci v hmotnej núdzi, zákona o sociálnych službách. KC
bude nápomocné aj pri dosiahnutí synergického efektu lokálnych legislatívnych noriem, ktoré
pomáhajú obþanom pri sociálnej a komunitnej rehabilitácii.

•
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•
•
•
•
•

Individuálne formy vyuþovania pre všetky
vekové kategórie
ZmierĖovanie vzájomnej netolerancie
(propagácia pozitívnych príkladov Rómov)
Systémové vzdelávanie pedagógov v oblasti
prevencie a požiadaviek na osobitý prístup vo
vzdelávaní MRK
Tútoring a mentoring žiakov z MRK
Prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu
práce
Presadzovanie prvkov multikulturalizmu
Existencia nástroja pre podporu dokonþenia
základného i stredoškolského vzdelania

Ohrozenia
•
•
•
•
•
•
•
•

Nepriaznivý demografický vývoj,
Syndróm vyhorenia pedagógov
Nedostatoþná školská a predškolská príprava
rómskych detí
NeefektívnosĢ preventívnych opatrení
v oblasti záškoláctva (inštitút osobitného
príjemcu na PND, výchovné opatrenia a pod.)
Nedostatoþná spolupráca hlavných aktérov
sociálnej inklúzie
Pretrvávajúca diskriminácia a zvýšená
izolovanosĢ Rómov
Rastúci extrémizmus

21

SWOT ANALÝZA – zamestnanosĢ, sociálna inklúzia

SWOT ANALÝZA – bývanie a infraštruktúra

Silné stránky

Slabé stránky

Silné stránky

Slabé stránky

ZamestnanosĢ
• Vysoká manuálna zruþnosĢ u žien i mužov
• Výrazné zastúpenie Rómov zamestnávaných
• na sekundárnom trhu práce, schopnosĢ a
záujem mobility za prácou
• Záujem o rekvalifikáciu za úþelom
efektívnejšieho uplatnenia sa na trhu práce
• Aktívne vyhĐadávanie príležitostných prác
disponibilný poþet potenciálnej pracovnej sily
v produktívnom veku
• Existencia rozvojového programu mesta
prítomnosĢ investorov, podnikateĐského
sektora a mestských firiem
Sociálna inklúzia
• SieĢ zariadení sociálnych služieb v
zriaćovateĐskej pôsobnosti samosprávy
poskytujúce sociálne pre rôzne skupiny
obyvateĐov vrátane obyvateĐov zo sociálne
znevýhodneného
• PrítomnosĢ rozmanitej siete neverejných
• poskytovateĐov služieb na území mesta
poskytujúcich sociálne služby obyvateĐom
reprezentujúcim rôzne znevýhodnené skupiny
• Aktívna spolupráca zástupcov a þlenov LPSI
s miestnou samosprávou v rámci riešenia
problematiky MRK
• Aktualizovaný dokument - Komunitný plán
sociálnych služieb ( III. etapy plánovania)

ZamestnanosĢ
• Vysoké % nezamestnaných príslušníkov
MRK, rastúci poþet dlhodobo
nezamestnaných Rómov nad 2 roky
• Viacgeneraþná nezamestnanosĢ MRK má
negatívny vplyv na reintegráciu na trh práce
• Nízka vzdelanostná úroveĖ cieĐovej skupiny
• Minimálna úroveĖ pracovných návykov
mladšej a strednej generácie MRK
• Zneužívanie lacnej pracovnej sily v rámci
„þiernej práce“, stabilná pozícia nelegálnej
práce má vplyv na krátkodobé životné
stratégie – denné vyplácanie na ruku
Sociálna inklúzia
• NeprepojenosĢ verejných a súkromných
iniciatív, programov a projektov pri riešení
komplexných problémov MRK
• Absencia MNO - lídrov z prostredia rómskych
komunít angažujúcim sa v problematike MRK
• Slabá úroveĖ obþianskeho povedomia
a verejnej participácie z dôvodu sociálnej,
kultúrnej izolovanosti
• Vybudovaná záchytná sociálna sieĢ
nepokrýva dostatoþne potreby klientely,
nedostatoþné finanþné ohodnocovanie
kapacít v pomáhajúcich profesiách venujúcich
sa marginalizovaným komunitám
• Absencia nadväzných riešení po opustení
sociálnej siete

Rozvojové dokumenty a programy
• Nedostatok nových možností na bývanie
nízkopríjmových rodín
Bytový fond a jeho technická vybavenosĢ
• Vykurovanie bytov nižšieho štandardu
a príprava TUV elektrickou
• Z dôvodu neplatiþstva nedostatoþný záujem
zo strany kompetentných pri riešení
havarijných situácií v súvislosti s bývaním,
Spôsoby správania a kvalita bývania
• Viacgeneraþné bývanie
• Nízke príjmy nepostaþujúce na krytie služieb
spojených s bývaním
• Nízka úroveĖ kultúry bývania
• Pasivita obyvateĐov pri riešení vlastnej bytovej
situácie
• Absencia zruþností nájomníkov bytov
v efektívnom využívaní médií – plytvanie
energiami, vodou ap.
MedziĐudské vzĢahy majority a minority
• Snaha o segregáciu obyvateĐov sociálne
znevýhodnených komunít a príslušníkov MRK
na jedno miesto
• Narušenie medziĐudských vzĢahov v dôsledky
rastu socio- patologických vplyvov
Personálne zabezpeþenie práce v teréne
• Absencia príslušníkov mestskej polície resp.
asistentov v lokalitách MRK

Príležitosti

Ohrozenia

Rozvojové dokumenty a programy
• Existencia ÚPD
• Aktualizované rozvojové dokumenty mesta
• Existencia zariadení krízového a doþasného
bývania
Bytový fond a jeho technická vybavenosĢ
• Samospráva realizuje program prideĐovania
nájomných bytov na princípoch rovnosti
príležitosti
• Mesto vybudovalo viacstupĖový systém
bývania pre marginalizované a sociálne
znevýhodnené obyvateĐstvo s možnosĢou
zaþlenenia sa do širšej komunity obyvateĐstva
• obyvatelia MRK obývajú prevažne bytové
domy
Spôsoby správania a kvalita bývania
• príspevok na bývanie – dávka štátnej pomoci,
pomoc od štátu pri bývaní -kompenzácia
nákladov spojených s bývaním sociálne
odkázaných skupín
• Využitie zruþností marginalizovaných skupín
obyvateĐstva pri rekonštrukcii bytového fondu,
v stavebnej oblasti, odpadovom hospodárstve
a pod.
• Pozitívne zmeny v postojoch mladých Rómov
pri riešení vlastnej bytovej otázky
• Využívanie inštitútu osobitného príjemcu
dávok /úhrada nájomného plus dlhu
stanoveného v splátkovom kalendári/,
• Záujem zo strany jednotlivcov a ich estetické
cítenie pri vytváraní krajšieho, príjemnejšieho
bývania
• Ochota zástupcov organizácií štátneho
a verejného sektoru podieĐaĢ sa na riešení
problémov komunity,
Personálne zabezpeþenie práce v teréne
• Spravovanie bytového fondu v spolupráci
s TEHOS s.r.o. v zriaćovateĐskej pôsobnosti
mesta a þasti bytov nižšieho štandardu
priamo odborom SVaR MsÚ
• Zapojenie MRK do kontroly dodržovania
domových a prevádzkových poriadkov

Príležitosti

Ohrozenia

•
•
•

•

Využitie zdrojov EÚ pre komplexné riešenie
problematiky MRK
Existencia príkladov dobrej praxe v oblasti
sociálnej inklúzie a zamestnanosti
Deklarovaný záujem vlády podporovaĢ
polyfunkþné a multifunkþné komunitné centrá
zacielené pre podporu práce s rodinou
Zintenzívnenie spolupráce s MNO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Strata schopnosti prebratia osobnej
zodpovednosti za kvalitu života
Nepriaznivá sociálno-ekonomická situácia
obyvateĐov MRK – rast chudoby
Prehlbovanie segregaþných prvkov
spoloþnosti
Pretrvávajúce stereotypy vo vnímaní Rómov
Nestabilné udržanie programu TSP
Nezáujem podnikateĐskej sféry podporovaĢ
MRK
Nevyhovujúce legislatívne podmienky pre
podnikateĐov
Postupný zánik pracovných príležitostí pre
nekvalifikované osoby resp. osoby
s dosiahnutím nízkym stupĖom vzdelania
Nárast apatie, letargie, oslabovanie a strata
sociálnych návykov, rezonancia vplyvu
sociálneho vylúþenia
neoþakávané systémové / legislatívne zmeny
viažuce sa na oblasĢ sociálnej inklúzie
a politiky zamestnanosti

•

•
•
•

Vytvorenie programu umožĖujúca investovaĢ
do existujúcich stavieb vhodných na zmenu
úþelu používania – sociálne bývanie,
stredisko osobnej hygieny a iné
Prechod na európsku legislatívu v bývaní (
napr. možnosti využívania alternatívnych
materiálov pri výstavbe)
Vybudovanie komunitného centra
Budovanie bytových domov – 4 bytoviek

•
•
•
•
•

Nedostatok finanþných prostriedkov v zmysle
spolufinancovania investiþných programov
(infraštruktúra, výstavba - revitalizácie bytov )
Riziko nárastu bezdomovcov
Getoizácia
Riziko znásobenia geografickej getoizácie
Nereflektovanie významu ochrany životného
prostredia - nedoceĖovanie významu
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SWOT ANALÝZA – zdravie a zdravý životný štýl
Silné stránky
Predpoklady dosiahnutia dobrého zdravotného
stavu MRK
• Existencia príkladov dobrej praxe v oblasti
zdravia
• Dotaþná politika mesta zameraná na podporu
voĐno-þasových a mimoškolských aktivít detí
a mládeže
Personálne a inštitucionálne zabezpeþenie
• Spolupráca s RÚVZ
• Potenciál dobrovoĐníkov
• Existencia komunitných terénnych
pracovníkov
• Dlhodobá a aktívna spolupráca inštitúcií a
subjektov na medzirezortnej úrovni
prejavujúcich záujem participovaĢ na
problematike MRK
Zdravotnícka infraštruktúra a príslušná OV
• Inklinovanie detí a mládeže k športovým
aktivitám
• Separácia druhotných surovín - separovanie
skla, dreva /kúrenie/, papiera

Slabé stránky
Predpoklady dosiahnutia dobrého zdravotného
stavu MRK
• Zlá životospráva
• Nízky štandard osobnej hygieny
• Nedostatoþná úroveĖ zdravotného
Uvedomenia vo vzĢahu k starostlivosti o deti
• Výskyt infekþných ochorení
• Šírenie chorôb hlodavcami
• Nízky vek prvorodiþiek
Životný štýl
• Inklinovanie detí a mládeže k návykovým
látkam / drogová závislosĢ (fajþenie, alkohol,
fetovanie, mäkké drogy)
• Znižujúci sa vek detí a mladistvých v prvom
kontakte s drogou
• Nepostaþujúca zdravotná a protidrogová
prevencia v komunitách
• ZĐahþovanie hrozby drogovej závislosti alebo
kontaktu s drogami zo strany rodiþov
Personálne a inštitucionálne zabezpeþenie
• Neochota zo strany lekárov ošetrovaĢ priamo
v komunitách
• Absencia systematického prevenþného
programu zameraného na reprodukþné a
sexuálne zdravie
• Finanþné krytie na program podpory zdravia
nie je legislatívne ukotvené
Zdravotnícka infraštruktúra a príslušná OV
• Neefektívne trávenie voĐného þasu rómskych
detí a mládeže, absencia bezpeþných zón
(detských ihrísk)

Príležitosti
•
•
•
•
•

•

Vybudovanie zodpovedajúcej skladby
obþianskej vybavenosti
Vybudovanie komunitného centra,
Spolupráca rôznych subjektov na
možnosti získania dotácií z ESF a iných
fondov a grantov,
Rovná šance na zdravotnú starostlivosĢ na
základe platnej legislatívy
Program Dekády inklúzie Rómov 2005-2015
oblasĢ zdravia je prioritnou témou
Rastúci záujem inštitúcií a subjektov
realizovaĢ prevenþné programy podpory
zdravia

KčÚýOVÉ DISPARITY a FAKTORY ROZVOJA

Ohrozenia
•
•
•

neuspokojenie sociálnych potrieb obyvateĐov
nedostatok finanþných prostriedkov na
pokrytie infraštruktúrnych potrieb obyvateĐov
v rozpoþte mesta
ĐahostajnosĢ voþi vplyvom na životné
prostredie

KĐúþové disparity
Nízka motivácia pre dosiahnutie základného a
odborného vzdelania a ćalší rozvoj intelektu
jedinca
•
•
•
•

Nízka úroveĖ dosiahnutého vzdelania,
predþasné ukonþenie vzdelania pred vstupom
do 9. roþníka
Absencia záujmu rodiþov o vzdelávanie
a výchovu detí
Nedostatok Đudských zdrojov na integrované
vzdelávanie detí z rómskych komunít a málo
podnetného prostredia
Absencia, cielených nízkoprahových a
voĐnoþasových aktivít pre MRK

Absencia cielených terénnych a sociálnych služieb
pre MRK
•
•

Sociálna izolovanosĢ MRK, neschopnosĢ
jednotlivcov zaþleniĢ sa do spoloþnosti
Absencia personálneho zabezpeþenia práce
v komunite

Absencia systémovej komunitnej práce v teréne
•

Absencia zástupcov MRK vo všetkých fázach
inštitucionálnej, sociálnej a politickej þinnosti

Nevhodná skladba OV v osídleniach MRK
•

Absencia podmienok pre rozvoj sociálnych
a komunitnych služieb

Nevhodná skladba bytového fondu
• Nevyhovujúci technický stav objektov
bývania,
• Limity výstavby nájomných bytov (vlastníctvo
obmedzeného poþtu vhodných parciel pre
rozvoj bytovej výstavby)
• Finanþná nároþnosĢ prevádzky objektov
Nedostatoþná zdravotná a sociálna osveta ,
absencia preventívnych aktivít, zameraných na
elimináciu sociálno-patologických javov
•

Vedomý hazard so zdravím a odmietanie
vlastnej zodpovednosti za jeho stav

Absencia vybavenosti vhodnou environmentálnou
infraštruktúrou v osídleniach
•

vysoká koncentrácia zdravotných
a hygienických problémov v osídleniach MRK
(bývanie, nezodpovedajúce hygienickým
normám, nehygiencké bezprostredné okolie)

Faktory rozvoja
Efektívne a úþinné vzdelávanie, vhodné osvetové
aktivity MRK
• Vhodná skladba ponuky vzdelávacích
a osvetových aktivít neformálneho
a formálneho vzdelávania
• Zvyšovanie kvality a lepšieho využitia
Đudských zdrojov pre detí a mládeže z menej
podnetného prostredia
• Efektívne trávenie voĐného þasu detí
a mládeže
VhodnosĢ ponuky a rozsahu poskytovaných
komunitných a sociálnych služieb
•

•

Efektívna þinnosĢ komunitného centra a všetkých
aktérov trhu práce
•
•
•
•
•

Profesionalizácia osôb poskytujúcich sociálne
služby
Zapojenie Rómov do poskytovania sociálnych
služieb
Podpora aktivít rómskych MVO

Optimálna skladba infraštruktúry OV
•

Doplnenie prvkov obþianskej vybavenosti
v lokalite podĐa potrieb obyvateĐov

Vhodná skladba bytového fondu
•
•
•

V súlade s požiadavkami a možnosĢami
obyvateĐov
Komplexná starostlivosĢ o bytový fond
Komplexná revitalizácia sídiel MRK

Zvýšenie zdravotného povedomia a zodpovednosti
MRK za svoje zdravie
•
•

Rozširovanie kapacít a odborného výkonu
poskytovateĐov zdravotníckych služieb
s dôrazom na prevenþné opatrenia
Systematické prevenþné opatrenia na
ochranu zdravia, reprodukþné a sexuálne
zdravie

Vhodná skladba obþianskej vybavenosti a
sociálnych služieb v lokalite
•
•
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Realizácia efektívnych stupĖov medzitrhov
práce a tvorba pracovných príležitostí,
zodpovedajúcich reálnym možnostiam MRK (
založenie aktivaþného /sociálneho podniku)
Rozvoj Đudského potenciálu a efektívne
využitie pracovných síl

Optimálny stav a dostupnosĢ zdravotníckej
a sociálnej infraštruktúry, zodpovedajúci
požiadavkám MRK
Skvalitnenie a zvýšenie hygieny a štandardov
bývania
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2.4. Analýza problémov

Nízka uplatniteĐnosĢ obyvateĐov MRK na trhu práce

HLAVNÝ PROBLÉM

Špecifický problém
Nepravidelná školská
Dochádzka a záškoláctvo detí
z MRK

Znižujúca sa životná úroveĖ a prehlbujúce sa sociálne vylúþenie obyvateĐov
marginalizovaných rómskych komunít mesta
Dlhodobo nevyhovujúce bývanie obyvateĐov marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický problém

Príþina
Nedostatoþná údržba
a opravy bytov

Viacgeneraþné bývanie – nad
kapacitne využívané priestory,
nadmerné využívanie médií
Zlý technický a hygienický
stav obydlí

Nízka schopnosĢ sociálne
odkázaných obyvateĐov bytov
pravidelne hradiĢ náklady
spojené s médiami (elektrina,
voda a pod.)

Nedostatok finanþných prostriedkov
u obyvateĐov bytov na údržbu a opravy
ýastá apatia obyvateĐov voþi zlepšeniu
kvality bývania (rozdielne požiadavky na
štandard bývania)
Rodiny obývajúce spoloþné byty
nevynakladajú úsilie na opravy
Dlhodobo nepriaznivá ekonomická situácia
obyvateĐov pre riešenie bytovej otázky
Rastúca populácia MRK v pomere k
prírastku nových vhodných obydlí (k
možnostiam riešiĢ bytovú otázku)
Vysoká spotreba energií a vody z dôvodu
Viacpoþetných domácností
OpotrebovanosĢ a nízka kvalita vybavenia
domácností šetriacich médiá
Nízka zruþnosĢ efektívneho hospodárenia
a vedenia domácností
Nelegálne pripájanie domácností na
elektrickú sieĢ

Zneþistené okolie v rómskej komunite
Špecifický problém

Priestorová segregácia
obmedzuje sociálne kontakty
MRK s väþšinovým
obyvateĐstvom

Príþina

Vysoký poþet obyvateĐov
MRK so základným
vzdelaním resp. neukonþením
vzdelaním

Nedostatoþná súþinnosĢ
rodiþov pri získavaní vzdelania
detí

Nízky záujem detí, mládeže a
dospelých o získanie
uþĖovského alebo vyššieho
stredného vzdelania

Nízka uplatniteĐnosĢ obyvateĐov MRK na trhu práce
Špecifický problém

Príþina

Príþina

ďahostajnosĢ väþšiny obyvateĐov
k prostrediu, v ktorom žijú

VeĐkokapacitné kontajnery v rómskych
komunitách sú zahlcované obnoseným
obleþením, nábytkom a pod.
NeuvedomelosĢ obyvateĐov o nakladaní
s domovým odpadom a ochrane životného
prostredia
Vedomé odhadzovanie domového odpadu
niektorými obyvateĐmi v okolí obydlí a
mimo kontajnerov s vedomím, že ho
odstránia aktivaþní pracovníci

Nezáujem rodiþov o plnenie školských
povinností detí, dôsledok Đahkovážny
postoj dieĢaĢa k uþiteĐovi a vzdelaniu
Nedostatok prostriedkov v rodinách na
materiálne vybavenie detí na
vyuþovanie (desiata, pomôcky, cestovné)
Nezáujem niektorých rodiþov o predškolskú
prípravu detí (napriek benefitom
predškolskej výchovy deti nenavštevujú
MŠ)
Nezáujem niektorých rodiþov o vzdelanie
detí (uprednostnenie ŠZŠ pred ZŠ a i.)
Zneužívanie školou povinných detí
niektorými rodiþmi na zabezpeþenie
príjmov pre rodinu (þierna práca),
starostlivosĢ o rodinu (starostlivosĢ o
súrodencov a pod.)
Nedostatoþná spolupráca rodiþov a školy
Negatívne skúsenosti niektorých
obyvateĐov MRK s diskrimináciou,
šikanovaním a fyzickým násilím v
školách a na verejnosti zo strany majority
(strach, predsudky)
Skorý záujem rómskych detí o partnerské
vzĢahy a založenie rodiny
Nízke sebavedomie a osobnostné zmeny u
obyvateĐov spôsobené dlhodobým
stereotypom, nedostatkom pozitívnych
vzorov, predsudkami, diskrimináciou zo
strany majoritnej spoloþnosti a.i.

Nedostatok pracovných
návykov, pracovných
skúseností a praxe u
obyvateĐov MRK

Nízka motivácia obyvateĐov
rómskeho etnika pravidelne a
dlhodobo pracovaĢ

Dlhodobá naviazanosĢ na sociálny systém
Nevyhovujúci systém odmeĖovania pre
obyvateĐov MRK za vykonanú prácu
(uprednostnenie odmeny v deĖ vykonania
práce alebo v krátkodobom horizonte)
Nedostatok vhodných pracovných
príležitostí zodpovedajúcich kvalifikácií
obyvateĐov MRK

Zvýšené ohrozenie zdravia obyvateĐov MRK
Prehlbujúca sa sociálna a ekonomická priepasĢ v rómskych komunitách
Špecifický problém
Nedostatoþná starostlivosĢ
obyvateĐov RMK o svoj
zdravotný stav
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Príþina
Zvýšené riziko výskytu a
prenosu infekþných chorôb a
šírenia epidémií

Nedostatok pozitívnych príkladov medzi
obyvateĐmi rómskych komunít v
starostlivosti o zdravie (stravovanie,
preventívne prehliadky, oþkovania)
Nízke príjmy vplývajú na životnú úroveĖ
obyvateĐov
Nedostatoþné –neadekvátne podmienky
pre vykonávanie osobnej hygieny v
domácnostiach

Špecifický problém
NeschopnosĢ obyvateĐov
rómskych komunít preklenúĢ
dlhodobú hmotnú a sociálnu
krízu

Príþina
Existencia finanþnej a
materiálnej "úžeryNízky
záujem obyvateĐov rómskych
komunít spoloþne hĐadaĢ riešenia
(koncepþné ) zlepšenia situácie
MRK

Nezvládnuté hospodárenia niektorých rodín
s nízkym rozpoþtom
Oþakávanie okamžitých zmien pri hĐadaní
riešení zo strany obyvateĐov MRK
Obmedzené kĐúþové kompetencie
a životné zruþnosti v oblasti efektívneho
hospodárenia v domácnostiach
(zadlžovanie pôžiþkami, nárast exekúcií
a i.)
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3. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA

3.2. Opatrenia a aktivity

3.1. Vízia rozvoja MRK lokality, ciele a prioritné oblasti rozvoja

Bývanie a infraštruktúra

Vízia : Mesto Dolný Kubín – mesto rodiny, mesto integrácie - zabezpeþujúce
vyvážené podmienky pre harmonický a kvalitný život všetkých obyvateĐov
podieĐajúcich sa na sociálno-ekonomickej prosperite mesta.

Strategický cieĐ pre podporu trvalo udržateĐného rozvoja marginalizovaných
rómskych komunít mesta Dolný Kubín
Zvýšenie životnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít dôrazom na
elimináciu príþin ich sociálnej exklúzie
Strategické priority pre rozvoj marginalizovaných rómskych komunít
Priorita 1
Bývanie
a infraštruktúra

Priorita 2
Vzdelávanie,
výchova a osveta

Priorita 3
ZamestnanosĢ
a sociálna inklúzia

Priorita 4
Zdravie a zdravý
spôsob života

Špecifické ciele a opatrenia v rámci priorít
1.1

2.1

3.1.

4.1.

Nákupom
integrovaných bytových
jednotiek a výstavbou
bytových domov s
vhodnou obþianskou
vybavenosĢou vytvoriĢ
podmienky pre zvýšenie
kvality života
obyvateĐov
nízkopríjmových a
sociálne
znevýhodnených
skupín .
1.1.1

Zavedením podporných
vzdelávacích programov
a uplatnením overených
praktík prispieĢ
k zvýšeniu vzdelanostnej
úrovne a aktívnej
participácii obyvateĐov
MRK

Budovanie efektívnych,
na klienta orientovaných
sociálnych a komunitných
služieb

Systematickými
a cielenými službami
a programami posilniĢ
intervenciu v oblasti
zdravia, životného štýlu
a externého prostredia
MRK za úþelom zvýšenia
ich osobnej
zodpovednosti

2.1.1

3.1.1

4.1.1

Dobudovanie
infraštruktúry a
obþianskej vybavenosti
mesta

Nástrojmi formálneho
a neformálneho
vzdelávania
a formovaním priaznivého
rodinného prostredia
podporiĢ školskú
pripravenosĢ a úspešnosĢ
detí z MRK

Podporou tvorby
pracovných príležitostí
posilniĢ
uplatĖovanie princípu
sebestaþnosti
3.1.2
Dobudovanie
podmienok pre tvorbu
adekvátnej ponuky
sociálnych služieb

Kombináciou
komplementárnych
programov a existujúcich
služieb mesta prispieĢ
k zvýšeniu uvedomelosti
a informovanosti v oblasti
zdravia a
zdravého životného štýlu

3.1.3
Dobudovanie
podmienok pre aktívne
trávenie voĐného þasu

4.1.2
Vytváranie podmienok
pre efektívne
využívanie
environmentálnej
infraštruktúry

1.1.2 Rozvojové
programy a aktivity
komunitného plánovania
1.1.3 Vybudovanie
komunitného centra pre
aktívne trávenie voĐného
þasu
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2.1.2
Podporou rozvoja
Đudských zdrojov na
miestnej úrovni, posilniĢ
komunitný a obþiansky
aktivizmus

Špecifický cieĐ

Opatrenie

1.1

1.1.1

Nákupom
integrovaných
bytových
jednotiek
a výstavbou
bytových domov
s vhodnou
obþianskou
vybavenosĢou
vytvoriĢ
podmienky pre
zvýšenie kvality
života
obyvateĐov
nízkopríjmových
a sociálne
znevýhodnených
skupín .

Dobudovanie
infraštruktúry
a obþianskej
vybavenosti
mesta

Aktivita

Nákup bytov
do majetku
Mesta Dolný
Kubín, ktoré sa
nachádzajú
integrovanie
v širšom
územnom
obvode mesta,

Termín

2013

Realizátor
/ partneri

Špecifický
cieĐ

Mesto
Dolný
Kubín

Zdroje
financovania

ŠFRB
Zvýšenie
poþtu
nájomných
bytov,
rozšírenie
ponuky a
kvality
poskytovaných
sociálnych
služieb
pobytovou
formou,

800 000 EUR

2014

TEHOS
s.r.o. Dolný
Kubín

Rekonštrukcia
a modernizácia
nehnuteĐností
sociálnej
infraštruktúry.

2012 2015

Mesto
Dolný
Kubín

1.1.2
Rozvojové
programy
a aktivity
komunitného
plánovania

Výsledky III.
etapy
komunitného
plánovania
sociálnych
služieb
aplikovaĢ do
praxe.

20122015

Mesto
Dolný
Kubín

Zefektívnenie
komunitnej
práce,
terénnej
sociálnej
práce,
rozšírenie
ponuky
þinností
v komunitnom
centre,

FSR

1.1.3
Vybudovanie
komunitného
centra pre
aktívne
trávenie
voĐného þasu

Rekonštrukcia
a modernizácia
nehnuteĐností
sociálnej
infraštruktúry.

2012
Mesto
Dolný
Kubín

Zvýšenie
štandardov
bývania,
hygieny a
kvality ŽP

ROP

Výstavba
bytových
domov, ktoré
pozostávajú
z najviac
štyroch bytov

MsPO
MsKS
Dolný
Kubín

RM
60 000 EUR

105 000 EUR

150 000 EUR
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Vzdelávanie a výchova

Špecifický cieĐ

2.1
Zavedením
podporných
vzdelávacích
programov
a uplatnením
overených
praktík prispieĢ
k zvýšeniu
vzdelanostnej
úrovne
a aktívnej
participácii
obyvateĐov
MRK

Opatrenie

2.1.1
Nástrojmi
formálneho
a neformálneho
vzdelávania
a formovaním
priaznivého
rodinného
prostredia
podporiĢ
školskú
pripravenosĢ a
úspešnosĢ detí
z MRK

ZamestnanosĢ a sociálna inklúzia

Aktivita

Vzdelávacie
aktivity a
programy
podnecujúce
osobnostný
rozvoj jedinca

Termín

2012 –
2015

Realizátor
/ partneri

Mesto
Dolný
Kubín

Zvýšená
pripravenosĢ
detí na vstup
do ZŠ,

Zdroje
financovania

2012

SNE o.z.
Dolný
kubín

Poþet
príslušníkov
MRK
zapojených
do
vzdelávacích
aktivít

2.1.2
Podporou
rozvoja
Đudských
zdrojov na
miestnej
úrovni, posilniĢ
komunitný
a obþiansky
aktivizmus
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2013

Programy
vzdelávania a
prípravy
mladých lídrov(
líderiek)

2012 2015

Programy a
aktivity
zamerané na
posilnenie
obþianskej
participácie

IPDSS o.z.
Bratislava

Poþet
programov /
aktivít
zameraných
na podporu
aktivizmu,
líderstva,
participácie,
Poþet
obyvateĐov
MRK
zapojených
do
programov/
aktivít
zameraných
na aktivizmus,
líderstvo,
participáciu,

3.1.1

250 000 EUR
Budovanie
efektívnych, na
klienta
orientovaných
sociálnych
a komunitných
služieb

RM grantový
program „
Šanca pre
všetkých

RM grantový
program „
Šanca pre
všetkých

EDUKOS
o.z. Dolný
kubín

Opatrenie

3.1.

Programy pre
podporu
životných
a rodiþovských
zruþností
rodiþov detí
z MRK
Adaptaþné
programy a
programy
druhej šance
pre ukonþenie
základného
vzdelania pre
osoby s
neukonþeným
základným
vzdelaním

Špecifický
cieĐ

OPZaSI

Poþet detí
predškolskej
prípravy

Programy
zamerané na
zlepšenie
školskej
pripravenosti
detí z MRK do
hlavného
vzdelávacieho
prúdu
Tútoring žiakov
z MRK so
zabezpeþením
mimoškolských
aktivít,

MerateĐné
ukazovatele
daného
opatrenia

OPZaSI

Podporou
tvorby
pracovných
príležitostí
posilniĢ
uplatĖovanie
princípu
sebestaþnosti

3.1.2
Dobudovanie
podmienok
pre tvorbu
adekvátnej
ponuky
sociálnych
služieb

3.1.3
Dobudovanie
podmienok
pre aktívne
trávenie
voĐného þasu

Aktivita

Realizácia
aktivít
podporujúcich
doplnenie a
zvýšenie
kvalifikácie

Termín

Realizátor
/ partneri

2012 –
2015

RELIEFPOMOC
V NÚDZI
n.o., Dolný
Kubín

Obnovenie
þinnosti
sociálneho
podniku
registrovaného
na ÚPSVaR
prostrednícvom
RELIEFPOMOC
V NÚDZI n.o.,
Dolný Kubín

MerateĐné
ukazovatele
daného
opatrenia
Poþet
pracovníkov /
pracovníþok
poskytujúcich
terénnu sociálnu
a komunitnú
službu.
Poþet
pracovných miest
vytvorených
v sociálnom
podniku.

Zdroje
financovania

OPZaSI
300 000 EUR

Ústredie
PSVaR
Bratislava

Poþet nových
druhov a foriem
sociálnych
služieb.

Rozvoj Đudských
zdrojov
profesionalizácia
komunitnej a
terénnej práce

2013

FSR
Bratislava

Tvorba a
podpora
poradenských a
informaþných,
služieb (odborné
konzultácie).

2014

Mesto
Dolný
Kubín

Podpora a
realizácia voĐnoþasových aktivít
pre všetky
vekové
kategórie

20122015

Aktivity
zamerané na
zmysluplné a
efektívne
trávenie
mimoškolského
þasu detí a
mládeže.

2013

Mesto
Dolný
Kubín
CVý
Domþek
IPDSS o.z.
Bratislava

Zvýšenie
zainteresovanosti
obyvateĐov na
procesoch
komunitného
plánovania,

Dotaþná
schéma FSR

poþet osôb a
poþet MVO
zapojených do
aktivít prípravy,
tvorby a
realizácie
komunitného
plánovania
a realizácií
jednotlivých
priorít.

RM
aktualizácia
KP IV.etapa

Zvýšenie
odbornosti osôb
v sociálnych
službách (MVO,
komunitní lídri).

RM
Kapitola CVý
Domþek

OPZaSI

Zníženie poþtu
rizikových skupín
, resp. jedincov.
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Zdravie a zdravý spôsob života

Špecifický
cieĐ

Opatrenie

4.1.

4.1.1

Systematický
mi a cielenými
službami
a programami
posilniĢ
intervenciu
v oblasti
zdravia,
životného
štýlu
a externého
prostredia
MRK za
úþelom
zvýšenia ich
osobnej
zodpovednosti

Kombináciou
komplementárnyc
h programov
a existujúcich
služieb mesta
prispieĢ
k zvýšeniu
uvedomelosti
a informovanosti
v oblasti zdravia a
zdravého životnéh
o štýlu

3.3. Opis rozvojovej lokálnej stratégie komplexného prístupu
Aktivita

Termí
n

Realizáto
r/
partneri

Osvetové,
vzdelávacie aktivity
zamerané na
podporu a ochranu
zdravia.

2012 –
2015

Mesto
Dolný
Kubín
FSR
Bratislava

Programy
a podujatia
vytvárajúce
podmienky pre
efektívny spôsob
a formu trávenia
voĐného þasu.
Preventívne
programy
zamerané na
zníženie rizika
výskytu
a prehlbovania
drogových
závislostí
a protispoloþenské
ho správania
vhodné relaxaþné a
športové aktivity,
zodpovedajúce
veku a kvalite
zdravia

4.1.2
Vytváranie
podmienok pre
efektívne
využívanie
environmentálnej
infraštruktúry
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Zdroje
financovani
a

Poþet
zrealizovanýc
h programov
a aktivít
zameraných
na podporu
a ochranu
zdravia
rozšírená
ponuka pre
trávenie
voĐného þasu
všetkých
vekových
kategórií.

FSR
Bratislava

Dotaþná
schéma
FSR

Mesto
Dolný
Kubín
FSR
Bratislava

Lokálna stratégia komplexného prístupu je strednodobým rozvojovým dokumentom mesta
Dolný Kubín, ktorý je zameraný na riešenie problematiky príslušníkov MRK . Jeho
spracovanie bolo realizované na základe metodiky Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity, v spolupráci s príslušným ÚPSVaR, LPSI Orava a priamej
zainteresovanosti zástupcov komunity. O zámeroch a cieĐoch LSKxP boli nformovaní
zamestnanci regionálnej kancelárie ÚSVRK v Banskej Bystrici a v procese spracovania bol
jej obsah s nimi konzultovaný.
LSKxP vychádza z poznatkov komunitnej a terénnej sociálnej práce realizovanej v meste
s podporou FSR od roku 2005. Realizácia stratégie je podmienená schváleniu mestského
zastupiteĐstva. CieĐovou skupinou sú príslušníci MRK v meste Dolný Kubín, kde v súþasnosti
evidujeme cca 300 osôb.
Problematiku MRK chápeme ako veĐmi špecifickú, širokospektrálnu a prierezovú oblasĢ
riešenia a pomoci. Na základe podrobnej analýze potrieb MRK boli dedukované oblasti
záujmu, ktoré bude mesto riešiĢ v súlade s NSRR SR na roky 2007-2013, prostredníctvom
podpory v operaþných programoch – ROP, OP V a OP ZaSI , tak, aby bola dosiahnutá
kontinuita a synergia plánovaných aktivít pre uplatnenie trvalej udržateĐnosti rozvojových
zámerov. Mesto zohĐadĖuje v tomto smere plánované harmonogramy výziev z jednotlivých
operaþných programov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Bývanie a infraštruktúra
Názov strategickej priority : bývanie a infraštruktúra
CieĐ : Vybudovanie komunitného centra nízkoprahových aktivít pre
marginalizované skupiny obyvateĐstva v Dolný Kubín
Anotácia projektového zámeru :

Programy na
zvýšenie kvality
bývania a
zabezpeþenia
hygienického
prostredia mesta.

Mesto
Dolný
Kubín

Vybudovanie
podmienok pre
zdravé životné
prostredie a
efektívnu separáciu
komunálneho
odpadu

TS s.r.o
Dolný
Kubín

Úþelné,
sekundárne
využívanie
komunálneho
odpadu s dôrazom
na bioodpady.

RELIEFPOMOC
V NÚDZI
n.o.,
Dolný
Kubín

Propagácia
príkladov dobrej
praxe využívania
triedeného odpadu

MerateĐné
ukazovatele
daného
opatrenia

Zvýšená
hygiena
bývania a jej
podmienok
v lokalitou
s vyššou
koncentrácio
u MRK

RM grantový
program „
Šanca pre
všetkých

Hlavným zámerom je vybudovanie komunitného centra v objekte budovy Mestského
kultúrneho strediska v priestoroch bývalých dielní na výrobu a údržbu kulís, þím sa rozšíria
existujúce sociálne služby mesta o komunitné centrum a služby pre obþanov, nevyhnutné
pre efektívnu a kvalitnú prácu s marginalizovanými skupinami byvateĐstva. V objekte sa budú
sústrećovaĢ sociálne služby a komunitná þinnosĢ, ktoré budú zodpovedaĢ reálnym a
aktuálnym potrebám rozvoja MRK v meste. Investíciou do verejnej infraštruktúry sa vybudujú
podmienky pre mnohofunkþné využitie objektu. Práve v týchto priestoroch sa poskytovanie
sociálnych služieb, komunitných a vzdelávacích aktivít pre detí i dospelých prispeje integrácii
majoritnej i minoritnej þasti populácie a k zvýšeniu vzájomnej akceptácie.

Relevantné aktivity :

Ústredie
PSVaR
Bratislava

1) Vypracovanie projektovej dokumentácie,
2) stavebné úpravy / rekonštrukcia, výhodou sú existujúce inžinierske siete (v zmysle
stavebného zákona),
3) obstaranie vnútorného vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s úþelom využitia
stavby, vrátane IKT vybavenia.

MerateĐné ukazovatele :
-

Vybudovanie priestorov pre prevádzku KC a rozšírenie ponuky sociálnych služieb,
zvýšená hospodárnosĢ prevádzky, energetická úspornosĢ a zníženie
prevádzkových nákladov,
zvýšenie štandardov hygieny prevádzky a kvality životného prostredia
doba realizácie projektového zámeru : 12 mesiacov,
cieĐová skupina : bez obmedzenia s dôrazom na MRK,
predpokladaná výška finanþných prostriedkov : cca 150 000 EUR v závislosti od
objemu stavebných realizácií.
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CieĐ : Nákup existujúcich bytov v širšom územnom obvode mesta resp.
budovanie štvorbytových bytových domov
Anotácia projektového zámeru :
Mesto Dolný Kubín poskytuje celý komplex terénnych, ambulantných a pobytových služieb
pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Medzi nimi sú aj osamelé a bezdetné
osoby. Tieto sa þasto stávajú obeĢou podvodného konania nelegálnych poskytovateĐov
rôznych služieb, ktorých hlavným cieĐom je získaĢ majetkový prospech ( získaĢ nehnuteĐnosĢ)
bez poskytnutia protihodnoty. Mesto Dolný Kubín má originálnu kompetenciu poskytovaĢ
tieto služby, z uvedeného dôvodu máme oprávnenú ambíciu doopatrovaĢ tieto osoby
a legálnym spôsobom odkúpiĢ od nich nehnuteĐnosĢ do majetku mesta za úþelom ćalšieho
prevádzkovania bytov predovšetkým pre cieĐovú skupinu MRK. Mesto sa nachádza vo
výrazne þlenitom teréne a ćalšie rozvoj hromadnej bytovej výstavby je obmedzený. Navyše
nie sme zástancovia vytvárania ćalších lokalít s koncentráciou MRK, preto s podporou ŠFRB
v súlade s územným plánom mesta chceme stavaĢ štvorbytové bytové domy v rôznych
lokalitách mesta.

Relevantné aktivity :
1) Spracovanie demografie osamelo žijúcich osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej
osoby,
2) propagácia poskytovaných služieb, prevencia proti majetkovej kriminalite,
poskytovanie služieb, právne poradenstvo pri správe majetku osamelých
a bezdetných prijímateĐov sociálnych služieb,
3) vypracovanie projektovej dokumentácie na štvorbytový bytový dom,
4) podanie žiadosti na ŠFRB.

MerateĐné ukazovatele :
-

Nákup bytov v širšom územnom obvode mesta,
realizácia pilotného projektu výstavby štvorbytového domu pre viacgeneraþné
bývanie þlenov MRK
zvýšenie štandardov hygieny prevádzky a kvality životného prostredia
doba realizácie projektového zámeru : 12 mesiacov,
cieĐová skupina : bez obmedzenia s dôrazom na MRK,
predpokladaná výška finanþných prostriedkov : cca 800 000 EUR v závislosti od
objemu stavebných realizácií.

-

uplatnenie - Regionálny operaþný program
Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately
Opatrenie 2.1.- Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately
2.1.b - Podpora komunitných centier zameraných na posilĖovanie sociálnej inklúzie
Vzdelávanie, výchova
CieĐ : Vzdelávanie detí a mládeže
Anotácia projektu : Koordinácia vzdelávacích potrieb sociálnym pracovníkom
mesta
Zlepšenie existujúcich životných podmienok, spoloþenského i kultúrneho prostredia a kvality
života marginalizovaných skupín a osôb s osobitými vzdelávacími potrebami v mnohom
závisí od ich vzdelanostnej úrovne a ich prístupu k vzdelávaniu. Hlavným cieĐom tohto
zámeru je zvyšovaĢ vzdelanostnú úroveĖ mladých ale aj dospelých osôb v
marginalizovaných rómskych komunitách. Aktivity sa zameriavajú na žiakov základných škôl,
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pedagógov, rodiþov a príslušníkov MRK s neukonþeným základným vzdelaním. CieĐom je
podporovaĢ integráciu žiakov s osobitými vzdelávacími potrebami do štandardného
vyuþovacieho procesu, vytváranie školskej kultúry spojenej s kultúrou miestneho
spoloþenstva a realizácia školských akceleraþných výchovno vzdelávacích programov. Bude
sa podporovaĢ systém vyrovnávania individuálnych rozdielov žiakov, zameranie sa na
sociálne a komunikaþné zruþnosti, poskytovanie alternatívnych uþebných osnov a
individualizácia prístupu k žiakom. Aktivity v rámci vzdelávania zároveĖ prispievajú k cieĐom
aktivít podpory zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Nemenej dôležitým aspektom, pre
zabezpeþenie efektívneho a podnetného trávenia voĐného þasu príslušníkov MRK, je
príprava mladých lídrov , ktorých príprava sa bude sústrećovaĢ na prácu v komunite,
komunitné aktivity a komunitné plánovanie.

Relevantné aktivity :
1) UĐahþenie prístupu a úspešného pôsobenia MRK vo vzdelávaní s dôrazom na
vzdelávanie v ZŠ, vzdelávanie a príprava mladých lídrov pre prácu v rómskych
komunitách, komplexné vzdelávanie a práca s celými rómskymi rodinami,
2) Prijatie sociálneho pracovníka Mesta do pracovného pomeru na plný úväzok
s pôsobnosĢou a kompetenciou riešiĢ problémy príslušníkov MRK v predškolských
a školských zariadeniach

MerateĐné ukazovatele :
-

Poþet rodiþov – príslušníkov MRK, absolventov vzdelávacieho programu,
poþet úþastníkov vzdelávania - mladých lídrov a pedagógov,
poþet žiakov, ktorým bol poskytnutý tútoring,
doba realizácie projektového zámeru : 48 mesiacov,
cieĐové lokality : 5 komunít na území miestnej samosprávy,
cieĐová skupina : cca 60 obyvateĐov MRK,
predpoklad vytvorenia PM (pracovných miest) : 5,
predpokladaná výška finanþných prostriedkov : 200 000 EUR

uplatnenie - - Operaþný program Vzdelávanie
Prioritná os 3 – Podpora osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami
Opatrenie 3.1.- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít, podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých
stupĖoch škôl
ZamestnanosĢ a sociálna inklúzia
CieĐ : Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom sociálneho
podnikania
Anotácia projektu :
CieĐom tohto projektu je vytvorenie a udržanie pracovných miest v rámci registrovaného
sociálneho podniku prostredníctvom vlastnej n.o. RELIEF-POMOC V NÚDZI, Dolný Kubín
pre znevýhodnené osoby týkajúceho sa separácie zberu komunálneho odpadu a jeho
ćalšieho zhodnocovania, prípravy biomasy pre výrobcu a dodávateĐa tepla TEHOS s.r.o.
Dolný Kubín a poskytovanie podporných sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby ( upratovacie a iné práce pri starostlivosti o svoju domácnosĢ). Jeho
súþasĢou je príprava zamestnancov na získanie potrebných osvedþení, certifikátov,
základných pracovných zruþností a praktických skúseností pre zadefinovaný pracovný
výkon.
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Relevantné aktivity :
1. Obnovenie pozastavenej þinnosti sociálneho podniku na ÚPSVaR

MerateĐné ukazovatele :
-

Poþet preškolených osôb,
poþet vytvorených pracovných miest,
doba realizácie projektového zámeru : 24 mesiacov
cieĐové lokality : 5 komunít na území miestnej samosprávy,
cieĐová skupina : cca 25 obyvateĐov MRK,
predpoklad vytvorenia PM (pracovných miest) : 10-15 ( zamestnancov SP)
predpokladaná výška finanþných prostriedkov : 300 000 €

uplatnenie - Operaþný program zamestnanosĢ a sociálna inklúzia
Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie 1.2 - Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania
nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania
CieĐ : Podpora aktívneho prístupu pri hĐadaní zamestnania
Anotácia projektu :
Projekt je zacielený na podporu zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb
starostlivosti (sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a
ćalších špecifických opatrení), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných
skupín populácie na trh práce a do spoloþnosti. SúþasĢou projektu budú i aktivity zamerané
na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
spoloþenstiev a tiež senzibilizaþné aktivity. Aktivity zamerané na podporu komunít a služieb
starostlivosti zamerané na podporu plnenia základných funkcií rodiny pre vytvorenie
plnohodnotných podmienok na uplatnenie sa þlenov rodiny na trhu práce.

Relevantné aktivity :
1) Motivaþné programy k aktívnemu prístupu pri hĐadaní zamestnania a k získavaniu
alebo udržaniu pracovných zruþností, spôsobilostí a podpory sebestaþnosti,
2) komunitná práca v znevýhodnených, lokalitách a marginalizovaných rómskych
komunitách, sociálne, výchovné, poradenské a adaptaþné programy cielené na
rodiny pre predchádzanie a riešenie sociálneho vylúþenia a zamerané na udržateĐnú
integráciu rodín na trhu práce,
3) prevádzka vlastnej agentúry podporovaného zamestnania v komunitnom centre

MerateĐné ukazovatele :
-

Poþet školiacich tréningov,
poþet preškolených terénnych pracovníkov a lídrov v komunite,
poþet úþastníkov tréningov a programov,
doba realizácie projektového zámeru : 24 mesiacov,
cieĐové lokality : 5 komunít na území miestnej samosprávy,
cieĐová skupina : cca 125 obyvateĐov MRK
predpoklad vytvorených (PM) pracovných miest : 7
predpokladaná výška finanþných prostriedkov : 250 000 €

4. FINANýNÝ PLÁN A TRVALÁ UDRŽATEďNOSġ
4.1. Finanþné zabezpeþenie na programové obdobie 2012 - 2015
Mnohé aktivity a opatrenia predstavujú finanþne nároþné projekty. Je preto nevyhnutné
identifikovaĢ zdroje, ktoré umožnia ich realizáciu.
Pre jednotlivé aktivity, opatrenia a projekty sú v rámci akþných plánov identifikované
potenciálne zdroje financovania, ako aj odhadované náklady (pokiaĐ ich bolo možné
špecifikovaĢ). Predmetná finanþná tabuĐka bude priebežne aktualizovaná a dodatoþne
dopĎĖaná (vo fáze rozpracovania daného projektu a príprave žiadosti o finanþný príspevok)
o relevantné údaje, ktoré v þase spracovávania dokumentu nebolo možné presnejšie
špecifikovaĢ.
Finanþné prostriedky potrebné na realizáciu projektov, tak ako boli definované v LSxP, budú
v zásade pochádzaĢ z dvoch zdrojov:
1) verejné zdroje (mestský rozpoþet, rozpoþet VÚC, štátny rozpoþet),
2) fondy Európskej únie.
TabuĐka þ. 13 Finanþná tabuĐka LSKxP na obdobie 3 rokov – návrh þerpania
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uplatnenie - Operaþný program zamestnanosĢ a sociálna inklúzia
Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie 2.1 - Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúþením
alebo sociálne vylúþených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
osobitným zreteĐom na marginalizované rómske komunity.
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4.2. Rozdelenie financií na priority a opatrenia



TabuĐka þ. 14 Finanþná tabuĐka LSKxP v þlenení podĐa prioritných osí relevantných operaþných
programov
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navrhuje koncepþné riešenia vo všetkých rozvojových oblastiach v zmysle originálnych a
prenesených kompetencií
Inštitucionálne a organizaþné zabezpeþenie bude v súlade s organizaþnou štruktúrou úradu
a matricou personálneho zabezpeþenia sociálnych služieb. Pre efektívne monitorovanie a
manažovanie navrhovaných aktivít je manažment LSKxP a Riadiaci výbor zostavený
nasledovne :

Predseda riadiaceho výboru : prednosta Mestského úradu
Vyšší manažment
- hlavný manažér , manažér projektu LSKxP
- projektový koordinátor/koordinátor LSKxP
- finanþný manažér LSKxP /ekonomický pracovník
Stredný manažment
- koordinátor pre vzdelávanie
- koordinátor pre zamestnanosĢ a sociálnu inklúziu
- koordinátor pre technickú infraštruktúru
- mediálny koordinátor
- manažér pre monitoring
- ekonóm
Nižší manažment
- lektori
- komunitní pracovníci / konzultanti
- terénni sociálni pracovníci

5.2 Monitorovanie
Akčné plány, monitorovanie
a hodnotenie a hodnotenie

5. ZABEZPEýENIE REALIZÁCIE
5.1 Inštitucionálne a organizaþné zabezpeþenie
Mesto Dolný Kubín /ćalej len "mesto"/ je samostatným samosprávnym územným a
správnym celkom Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na území mesta trvalý
pobyt. Mesto je právnickou osobou*, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý mu bol zverený a s
vlastnými a zverenými finanþnými príjmami. Mesto je právnickou osobou na základe zákona,
nepotrebuje už žiaden zriaćovací akt a má v sebe prvky verejnoprávne s nadriadenou
pozíciou /napr. tvorba a vydávanie VZN a ostatných rozhodnutí/, súkromnoprávne s pozíciou
partnera /koná ako každá iná právnická osoba/, rozhodujúce právomoci sú v rukách
volených orgánov, priþom zastupiteĐstvo má vyhradené rozhodovanie o základných otázkach
života mesta a primátor má postavenie štatutárneho orgánu, t.j. je oprávnený konaĢ navonok
v mene právnickej osoby a rozhodovaĢ vo všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteĐstvu. Základnou úlohou mesta pri výkone
samosprávy je starostlivosĢ o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateĐov.
Mestu pri výkone samosprávy možno ukladaĢ povinnosti a obmedzenia len na základe
zákona a medzinárodných zmlúv. Mesto má právo združovaĢ sa s inými mestami a obcami v
záujme dosiahnutia spoloþného prospechu.
V súvislosti so spracovanou stratégiou mesto vykonáva najmä :
 Združovanie subjektov, resp. aktérov rozvoja,
 mediátora medzi verejnou správou MVO a inými odbornými organizáciami,
 zabezpeþuje informovanosĢ a publicitu o aktivitách, vyplývajúcich z LSKxP,
 sústrećuje a archivuje údaje o sociálnom a hospodárskom vývoji obyvateĐov,
 zabezpeþuje monitoring a hodnotenie dopadu navrhovaných opatrení a aktivít,
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Funkciu monitorovania LSKxP mesto zabezpeþuje prostredníctvom svojich interných
zamestnancov relevantných odborov a za úþasti poslancov mestského zastupiteĐstva. V
rámci svojich funkcií sa na monitorovaní sa podieĐajú i jednotliví sekþní koordinátori a
odborní garanti. O stave a úrovni implementácie rozvojových aktivít, dosiahnutia cieĐov
a stanovených merateĐných ukazovateĐov v jednotlivých lokalitách spracovávajú ¼ roþné
písomné prehĐady, ktoré sú predkladané Mestskému zastupiteĐstvu a zainteresovaným
aktérom. Na základe posúdenia a priebežného hodnotenia stavu v regióne MsÚ predkladá
mestskému zastupiteĐstvu 1 x roþne výroþnú správu a návrhy þinnosti na nasledujúce
obdobie. Sumarizácia dosiahnutých výsledkov a finálneho stavu bude predmetom
závereþnej správy po ukonþení programového obdobia ( r.2015 + 2 r.). Monitorovanie na
úrovni žiadateĐa/realizátora LSKxP bude zamerané na monitorovanie a hodnotenie fyzických
výstupov a plnenia finanþného plánu. Monitorovanie bude koordinované a metodicky
usmerĖované manažérom pre monitoring.
CieĐom monitorovacích a hodnotiacich aktivít bude predovšetkým:
• poskytovaĢ jednotlivým riadiacim orgánom pravidelné informácie o realizácii projektov
a ich výsledkoch;
• identifikovaĢ riziká, problémové situácie, obmedzenia a prekážky súvisiace s
aktivitami projektov;
• zabezpeþiĢ, aby všetky aktivity týkajúce sa LSKxP boli uskutoþĖované v súlade s
projektovými zámermi a grantovými podmienkami a aby vplývali na sociálne
podmienky a kapacity potenciálnych prijímateĐov;
Okrem požadovaných monitorovacích správ, bude žiadateĐ zabezpeþovaĢ individuálny
terénny monitoring, ktorým bude zaznamenávaĢ pohĐady zainteresovaných strán, najmä
komunity, na implementáciu projektu. SúþasĢou monitoringu bude :
• zisĢovaĢ stav realizácie
• dodržiavanie harmonogramu
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• zapojenie cieĐovej skupiny v projekte
• dopad projektu na cieĐovú skupinu
• publicita projektu
Monitorovanie a hodnotenie sa uskutoþní v súlade s metodikami monitorovania pomoci,
hodnotenia pomoci, metodikami kvality projektov a procesov a metodickými pokynmi
zabezpeþujúcimi efektívne þerpanie štrukturálnych fondov EÚ. Monitorovanie sa bude
uskutoþĖovaĢ prostredníctvom ukazovateĐov, ktoré sa vzĢahujú na špecifické ciele, budú
objasĖovaĢ stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý vývoj vo
vzĢahu k finanþnému plánu. Monitorovanie sa uskutoþní po celú dobu implementácie
programu a priebehu realizácie projektov: predbežné hodnotenie, strednodobé hodnotenie a
následné hodnotenie. Partnerstvo a spolupráca na miestnej úrovni bude jedným zo
základných princípov monitorovania. Naplnením princípu partnerstva získajú þlenovia
cieĐovej skupiny výrazne väþšie šance dosiahnuĢ þo najlepšie ukazovatele pri realizácii
projektu.
Monitorovacie správy budú sledovaĢ:
o plnenie všeobecných a špecifických cieĐov
o súlad medzi plánovanými a dosiahnutými ukazovateĐmi
o dodržiavanie þasového harmonogramu
o prehĐad þerpania finanþných prostriedkov
o zapojenie marginalizovanej rómskej komunity do implementácie projektu
o podrobnejšiu identifikáciu cieĐovej skupiny podĐa aktivít
o identifikáciu uplatĖovania rovnosti príležitostí v rámci projektu
o zapojenie partnerov do implementácie projektu
o popis þerpania pomoci na marginalizované rómske komunity v rámci
jednotlivých projektov
o identifikáciu okruhu problémov, ktoré ovplyvnili plnenie cieĐov pri realizácii
projektu

6. ZÁVER
Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Dolný Kubín je vo svojej podstate ideový
dokument, prezentujúci a zdôvodĖujúci základné princípy prístupu a nazerania na riešenie
problematiky marginalizovaných rómskych komunít s nevyhnutnou mierou všeobecnosti a s
prvkami vysokého stupĖa integrácie a vízie pri stanovení a dosiahnutí želaných cieĐov.
V záujme ich napĎĖania je potrebné þo najdôslednejšie uplatĖovaĢ nasledovné princípy:
• osobná sloboda a osobná zodpovednosĢ,
• dobrovoĐná solidarita,
• subsidiarita,
• efektívnosĢ a kvalita služieb,
• transparentnosĢ rozhodovania,
Strategická þasĢ materiálu vyjadruje zhutnené a dôležité prvky a vzĢahy smerujúce k
zmenám s dôrazom na alternatívy, spôsoby a formy ich vykonateĐnosti resp. implementácie,
závislej od mnohých faktorov. Predovšetkým od miery zainteresovanosti relevantných
subjektov, inštitúcií a organizácií ako aj cieĐovej skupiny teda samotných Rómov. Miera
úspechu stratégie je podmienená rovnako výstupmi, výsledkami a dopadmi jednotlivých
aktivít. Nesporne nevyhnutným a súþasne kritickým bodom je finanþná nároþnosĢ
jednotlivých priorít. Lokálna stratégia komplexného prístupu marginalizovaných rómskych
komunít nie je dokumentom Mesta ako subjektu ale mesta ako územia v ktorom žijú Đudia.
Preto tento materiál obsahuje zámery, ktorých nositeĐom a realizátorom nebude len mesto þi
jeho podriadené inštitúcie a organizácie, ale aj iné subjekty v partnerstvách, štátne inštitúcie,
neformálne združenia, mimovládne organizácie a podobne.
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7. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
ASTP – asistent terénneho sociálneho pracovníka
AU – asistent uþiteĐa
CVý – centrum voĐného þasu
DhN – dávky v hmotnej núdzi
DMN - disponibilná miera nezamestnanosti
EI – environmentálna infraštruktúra
EAO - ekonomicky aktívne obyvateĐstvo
FSR – Fond sociálneho rozvoja
HP MRK - horizontálna priorita MRK
IPSS- inštitút pre dobre spravovanú spoloþnosĢ
KC – komunitné centrum
LSKxP – Lokálna stratégia komplexného prístupu
MRK – marginalizované rómske komunity
MsÚ - mestský úrad
MsZ – mestské zastupiteĐstvo
MTZ - materiálno – technická zabezpeþenie
MVO – mimovládna organizácia
NŠB – byty nižšieho štandardu
SI – sociálna inklúzia
OP ZaSI - operaþný program ZamestnanosĢ a sociálna inklúzia
OPV – operaþný program Vzdelávanie
OP ŽP - operaþný program Životné prostredie
OP KaHR - Operaþný program Konkurencia a hospodársky rast
OP Z – operaþný program Zdravotníctvo
OV – obþianska vybavenosĢ
PnD – prídavok na dieĢa
RM – rozpoþet mesta
ROP - regionálny operaþný program
SOŠ – stredná odborná škola
SOU – stredné odborné uþilište
SPO a SK – sociálno- právna ochrana a sociálna kuratela
TI – technická infraštruktúra
TSP – terénny sociálny pracovník
TP – trh práce
TS – Technické služby Mesta Dolný Kubín s.r.o.
SP – sociálny podnik
ŠF – štrukturálne fondy
ŠFRB – štátny fond rozvoja bývania
ŠR- štátny rozpoþet
ŠZŠ – špeciálna základná škola
UoZ - uchádzaþ o zamestnanie
ÚPN – územno-plánovacia dokumentácia
ÚSVRK – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
ÚPSVaR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VýA – voĐnoþasové aktivity
VŠ – vysoká škola
VPM - voĐné pracovné miesta
VVP – výchovno-vzdelávací proces
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
ZŠ – základná škola
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8. FOTODOKUMENTÁCIA

Deložovanie Rómov na ul. ġatliaka, vznik mestského geta ( 1995-2004)

Historické fotografie a lokality bývania Rómov v Dolnom Kubíne

r. 1938

r. 1946

Z rodinných archívov príslušníkov MRK :

Kováþovci

Na guláš partii

Prívítanie do života

A oslava...
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Zaþiatok komunitnej práce v MRK na ul. ġatliaka

Aktivácia a zlepšovanie podmienok bývania

Práca terénnych sociálnych pracovníkov s príslušníkmi MRK
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Budovanie prestupného bývania s úþasĢou príslušníkov MRK
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Našim cieĐom je integrácia príslušníkov MRK
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9. POZNÁMKY

