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Úvod

Organizácie občianskej spoločnosti v celej Európe sa svojou každodennou prácou, často na dobrovoľnom 
základe, zasadzujú za spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť. Na úrovni EÚ zastupuje ich záujmy 
Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý sa usiluje o to, aby sa ich práci dostalo zaslúženého uznania.

EHSV preto pred ôsmimi rokmi prvýkrát vyhlásil súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť, aby „odmenil 
výnimočné iniciatívy občianskej spoločnosti“.

Tohtoročná súťaž sa zamerala na organizácie alebo jednotlivcov, ktorí uskutočnili výnimočné projekty
na zlepšenie hospodárskeho a sociálneho začlenenia Rómov a rómskych komunít.

Túto tému sme nevybrali náhodne. Z výsledkov nedávnych európskych volieb je zrejmý alarmujúci nárast 
podpory rasistických a xenofóbnych strán, ktoré za súčasné hospodárske problémy Európy rady pripisujú 
vinu menšinovým etnickým skupinám. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili 
nárastu predsudkov a diskriminácie namierených proti najzraniteľnejším komunitám našej spoločnosti.

Organizácie občianskej spoločnosti na všetkých úrovniach potrebujú povzbudenie, aby mohli upevňovať 
hodnoty EÚ a potláčať všetky prejavy netolerancie.

Európski Rómovia, ktorých je 11 miliónov, tvoria najväčšiu etnickú menšinu EÚ. Žijú tu už celé storočia a sú 
súčasťou našej rozmanitosti. Ich osobitné zručnosti a talent sú prínosom nielen pre kultúrny život Európy, 
ale tiež pre jej spoločnosť a hospodárstvo. Zlepšenie sociálneho začlenenia a integrácie Rómov a tiež kvality 
života ich komunít je jednou z politických priorít EHSV v roku 2014.

Práca sa iba začína – pred viac ako piatimi rokmi Rada ministrov konštatovala, že hoci teoreticky 
majú Rómovia rovnaké práva a povinnosti ako iní občania EÚ, „v skutočnosti tvoria skupinu, ktorá je 
znevýhodňovaná vo viacerých ohľadoch a je zvlášť zraniteľná voči sociálnemu vylúčeniu, chudobe
a diskriminácii“. Rómovia čelia kultúrnym a sociálno-hospodárskym prekážkam a sú obeťami predsudkov
a nevraživosti. Okrem toho je pre rómske organizácie ťažké presadiť svoje postoje.
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Európska komisia vyzvala vlády členských štátov EÚ, aby vypracovali vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov. V stanovisku z roku 2012 na tému „Posilňovanie spoločenského postavenia a integrácia rómskych 
občanov v Európe“ EHSV však dospel k záveru, že tieto snahy viedli k veľmi malým výsledkom a nesplnili ani 
rastúce očakávania Rómov, ani ich úprimnú nádej, že tieto stratégie skutočne pomôžu zlepšiť ich sociálne 
začlenenie. Vyzval občiansku spoločnosť, aby sa spolu so samotnými Rómami aktívne podieľala
na presadzovaní ich integrácie.

Aktéri občianskej spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti predsudkom a vylúčeniu a tohtoročná 
Cena pre občiansku spoločnosť odmeňuje ich najlepšie výsledky. Zvážili sme širokú škálu iniciatív, 
zameraných napríklad na zvyšovanie informovanosti medzi nerómskymi komunitami, rovnaké príležitosti 
na pracovisku, spôsoby, ako umožniť Rómom zúčastňovať sa vo väčšej miere na politickom, hospodárskom 
a sociálnom živote v ich krajine, ako aj na praktickú podporu, pokiaľ ide o prístup k bývaniu, zdravotníckym 
službám, vzdelávaniu a zamestnaniu.

Prvým posúdením návrhov boli poverení štyria externí členovia poroty, ktorí sa venujú tejto problematike: 
Jillian van Turnhout, senátorka a predsedníčka organizácie Early Childhood Ireland; Sixto Molina, vedúci 
podporného tímu osobitného zástupcu generálneho tajomníka Rady Európy pre rómske otázky (SRSG); 
Damian Drăghici, poslanec Európskeho parlamentu, a Ákos Topolánszky, člen EHSV. Víťazov vybrala porota, 
v ktorej okrem mňa zasadali aj podpredsedovia EHSV Jane Morrice a Hans-Joachim Wilms, predsedovia 
skupín Jacek Krawczyk, George Dassis a Luca Jahier a generálny tajomník Luis Planas Puchades.

Uvedené projekty zaradili štyria externí porotcovia do užšieho výberu a sú príkladom toho, ako možno 
vďaka inovatívnym nápadom zmeniť životy ľudí. Srdečne blahoželáme trom víťazom ceny, ktorými sa stali: 
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, reverend archimandrita Athinagoras Loukataris a IQ Roma 
servis!

Henri Malosse
predseda EHSV

Comité économique et social européen



Model iniciatívy 
“Budujeme 
nádej pre nás” 
pomáha rómskym 
komunítám rozvíjať 
svoj potenciál.
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1. cena: 
eTp Slovensko
Centrum pre udržateľný rozvoj
Most nádeje na Slovensku

Počas uplynulých 15 rokov uplatňovalo ETP Slovensko prístup od „kolísky až po hrob“ pri posilňovaní 
postavenia a začleňovaní rómskej komunity na východe krajiny. Medzi služby, ktoré ETP pomáha 
poskytovať, patrí bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotníctvo a finančné začlenenie.

Hoci ETP nezískalo nejaké ocenenie po prvý raz – napr. v roku 2009 mu bola udelená cena Gypsy Spirit 
za „komplexnú, vysoko odbornú a autentickú prácu a služby“ – tím jeho pracovníkov prijal udelenie 
Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť s nadšením.

„Cítime sa byť poctení rozhodnutím EHSV,“ uviedla Slavomíra Mačáková, výkonná riaditeľka ETP. „Teraz 
vieme, že najlepší prístup na dosiahnutie viditeľných, dlhodobých a udržateľných výsledkov je poskyto-
vanie komplexných služieb (...) pre všetky vekové skupiny.“

Uplatňovanie takéhoto holistického prístupu si však vyžaduje hlboké a produktívne partnerstvá, ktoré 
centru ETP umožňujú prevádzkovať komunitné centrá, spravovať systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy, poskytovať starostlivosť starším ľuďom a zaisťovať bývanie chudobným rodinám. Jednou 
obzvlášť inovatívnou iniciatívou je projekt „Budujeme nádej“, ktorý by sa podľa ETP dal zopakovať 
hocikde v Európe.

Tento program svojpomocného budovania domov umožňuje rómskym rodinám postaviť si vlastné 
bývanie prostredníctvom modulárneho systému, vďaka ktorému možno základný obytný priestor
s výmerou 25m2 rozšíriť až na 75m2. Bez toho, aby sa zaťažovali už aj tak preťažené programy sociálne-
ho bývania, sú v rámci projektu Budujeme nádej rómske rodiny povzbudzované k sporeniu peňazí,
po dosiahnutí určitej cieľovej sumy sú im poskytované mikropôžičky na stavbu domu a absolvujú 
kurzy, aby získali potrebné zručnosti. Zároveň sa im dostáva pomoci pri získavaní recyklovaných
a ekologicky vhodných materiálov.

„Model iniciatívy Budujeme nádej pre nás predstavuje osobitný nástroj sociálnej práce, ktorý pomáha 
dlhodobo nezamestnaným a sociálne vylúčeným ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít
(v Európe zabudnutých) rozvíjať svoj potenciál,“ hovorí Slavomíra Mačáková.

Vysvetľuje, že ETP Slovensko je mostom medzi prijímateľmi v rámci modelu Budujeme nádej žijúcimi
v rómskych getách a orgánmi poverenými vedením sociálnej politiky.

„Zviditeľnenie, ktoré so sebou prináša ocenenie EHSV, pomôže spropagovať tento jedinečný a ino-
vatívny model poskytovania sociálneho bývania pre tých najchudobnejších z chudobných,“ dodáva 
výkonná riaditeľka ETP. „Ten by sa mohol stať neoddeliteľnou súčasťou štátnych i európskych nástrojov 
sociálnej politiky.“
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Vzdelávanie 
je procesom, 
ktorý otvára 
oči a pomáha 
ľuďom spoznávať 
samých seba.
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2. cena:  
reverend
archimandrite athinagoras loukataris
Svetlo pre deti

Obyvatelia v štvrti Dendropotamos v západnej časti Solúnu, druhého najväčšieho mesta Grécka, sú 
prevažne Rómovia. Zo 4 000 obyvateľov tejto štvrte je 3 000 Rómov, a z toho je približne 800 maloletých.

V čase, keď reverend archimandrita Athinagoras preberal farnosť v Dendropotamose v roku 2004, 
veľmi ho znepokojilo, koľko chudoby, strádania, urbanistického úpadku, vylúčenia a kriminality uvidel 
v tejto štvrti. S podporou cirkevnej oblasti Neapolisu a Stavroupolisou a miestnej komunity sa reverend 
Athinagoras pred desiatimi rokmi rozhodol v podzemných priestoroch farského kostola založiť 
organizáciu s názvom Maják sveta, ktorej cieľom je vzdelávať deti a maloletých v tejto štvrti.

„Vzdelávanie je procesom, ktorý otvára oči a pomáha ľuďom spoznávať samých seba,“ vysvetľuje. 
Organizácia Maják sveta, ktorá využíva know-how a nadšenie 300 dobrovoľníkov, pomáha viac ako 450 
rómskym deťom.

Bojuje proti analfabetizmu rómskych detí, poskytuje doplnkovú výučbu, ako aj výučbu cudzích jazykov, 
výpočtovej techniky a hudby, nehovoriac o množstve workshopov. Okrem toho tento program poskytuje 
internátne služby ôsmim deťom bez rodičov, žiaci tu dostávajú teplú stravu a poskytuje sa im zdravotná 
starostlivosť vrátane očkovania a pomoci psychológa. Organizácia Maják sveta prevádzkuje aj prijímacie 
stredisko pre deti so závislosťou.

Reverend Athinagoras sa domnieva, že organizácia Maják sveta potvrdzuje pravdivosť tvrdenia Victora 
Huga, že „ten, kto otvára školskú bránu, zatvára bránu väznice“, keďže rómske deti, „ktorým chýbajú 
možnosti vzdelávať sa, musia nájsť zákonné spôsoby, ako prežiť.“

Maják sveta takisto pomáha zvyšovať informovanosť o ťažkej situácii maloletých Rómov a bojuje proti 
negatívnym spoločenským stereotypom, ktoré sprevádzajú rómske spoločenstvo. Napríklad skupina 
zameraná na robotiku (FAR.GO.BOTS) , ktorú založili rómske deti a ktorá získala ocenenie v súťaži First Lego 
League v Grécku a mohla podniknúť cestu do USA, sa tešila veľkej pozornosti médií a ponúkla alternatívu 
a pozitívny obraz o tejto komunite.

Reverend Athinagoras uviedol, „že sa veľmi teší“, že organizácia Maják sveta získala Cenu EHSV pre 
občiansku spoločnosť, čo len dokazuje „koľko významných ľudí má rovnaké zmýšľanie“. Povedal, že toto 
ocenenie „pomáha napĺňať naše sny a otvára nové horizonty pre realizáciu našich plánov“.
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S integráciou a 
posilňovaním 
postavenia 
rómskej komunity 
v spoločnosti 
sa musí začať v 
rannom detstve a 
pokračovať sa musí 
až do dospelosti. 
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2. cena: 
iQ roma servis
V Českej republike sa začína s posilňovaním 
postavenia skoro

Organizácia IQ Roma Servis (IQRS) už od svojho založenia v roku 1997 pristupuje k rómskym otázkam
v Juhomoravskom kraji v Českej republike s celoživotnej perspektívy a s cieľom podporiť nielen osobný 
rast a spoločenské uplatnenie Rómov, ale aj chrániť ich práva a dôstojnosť v spoločnosti.

Táto mimovládna organizácia je presvedčená, že s integráciou a posilňovaním postavenia rómskej komu-
nity v spoločnosti sa musí začať v rannom detstve a pokračovať sa musí až do dospelosti. Z toho dôvodu 
IQRS organizuje rad doplňujúcich programov pre rôzne vekové skupiny.

Jej program pre malé deti (do veku 8 rokov) nielen pomáha rómskym rodinám pri zápise ich detí
do normálnych škôlok a škôl, ale tiež posilňuje postavenie rómskych žien prostredníctvom zdravotníckych 
konzultácií a iných podporných činností.

Program pre mládež vo veku od 8 do 26 rokov má dve zložky. Prvá predstavuje pedagogickú pomoc vrá-
tane doučovania, monitorovania a stáží. Druhá je zameraná na osobný rozvoj, rast, kariérne poradenstvo 
a spoločenské aktivity. Program pre dospelých ponúka podporu v oblastiach zamestnávania, bývania, 
finančnej nezávislosti a riešenia problému rasizmu a diskriminácie.

Úsilie o emancipáciu Rómov však nemôže byť úspešné, ak sa nezmení samotná spoločnosť. Preto
má IQRS osobitný program zameraný na boj proti spoločenským predsudkom a inštitucionalizovanej
diskriminácii. Táto iniciatíva zahŕňa napríklad značku „Ethnic Friendly zamestnávateľ“ a kampaň „Prečo 
súdiť predčasne?“, ktorou bojuje proti rozšírenému mýtu, že Rómovia pociťujú averziu voči práci.

IQRS už bola vďaka svojmu zanieteniu a inovatívnemu prístupu ocenená, medzi iným aj cenou pre českú 
neziskovú organizáciu roku. Cena EHSV pre občiansku spoločnosť má však pre túto organizáciu osobitný 
význam. „Ako miestnu českú organizáciu nás to príjemne prekvapilo“, pripustila Veronika Vaňková, zástup-
kyňa riaditeľky IQRS pre klientské programy. „Pociťujeme ozajstné uspokojenie, že sa našej práci s rómskou 
komunitou a napĺňaniu našej spoločnej vízie dostalo takéhoto uznania na úrovni EÚ.“ Veronika Vaňková 
verí, že vďaka tomuto uznaniu sa IQRS zviditeľní pred širokou verejnosťou a verejnými orgánmi a dokonca 
priláka nových darcov ochotných investovať do činnosti tejto mimovládnej organizácie.

IQRS je nielen zapojená do početných aktivít a sietí na úrovni celej EÚ, ale je presvedčená, že jej holistický 
a dlhodobý prístup môže byť vzorom pre iné organizácie pracujúce s Rómami v iných krajinách.
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Fundación Secretariado Gitano
Španielski „Gitanos“:
ospevovaní i zatracovaní

Pôvodní španielski Rómovia sú často označovaní ako „Gitanos“. V španielskej ľudovej predstavivosti má 
toto slovo veľa kladných konotácií. Pravdou je to predovšetkým na juhu krajiny, kde sa vzájomne snúbi 
a ovplyvňuje andalúzska a rómska kultúra, takže Španieli dokonca flamenco považujú za cigánsky 
tanec.

Napriek tomu, že sa Rómovia romanticky považujú za tvorcov autentickej španielskej kultúry, ako sa 
to odráža vo výraze España Cañí, má to i svoju tienistú stránku. Rómovia v Španielsku, predovšetkým 
nedávni prisťahovalci z východnej Európy, sa potýkajú s diskrimináciou a marginalizáciou.

Od 60. rokov 20. storočia nezisková nadácia Fundación Secretariado Gitano (FSG) uplatňuje 
multidisciplinárny prístup, aby Rómskym spoločenstvám pomohla napredovať vo všetkých oblastiach 
života, a to nielen v Španielsku, ale aj v ostatnej Európe prostredníctvom siete EURoma, ktorú 
koordinuje. FSG sa venuje mnohým činnostiam na zlepšenie životnej úrovne Rómov, propagáciu 
rovnakého zaobchádzania, predchádzanie všetkým formám diskriminácie a zachovanie ich kultúrnej 
identity.

Má 600 platených zamestnancov a 400 dobrovoľníkov a uplatňuje dva prístupy. Jedným sa zameriava 
na programy, ktoré majú posilniť postavenie Rómov a zvýšiť ich životnú úroveň prostredníctvom 
všeobecného a odborného vzdelávania, poskytovania zamestnania, bývania, zdravotných a obecných 
služieb.
Príkladom je integrovaný program „Acceder“, ktorý sa môže pochváliť zoznamom s viac ako 87 000 
príjemcami. Program pomáha Rómom uplatniť sa na trhu práce, napríklad cez možnosť získať odbornú 
kvalifikáciu, poradenské a podporné služby samostatne zárobkovo činným osobám a cez propagáciu 
prorómskych politických opatrení.

Druhým prístupom je zameranie na celú spoločnosť a snaha ukázať, že začleňovanie Rómov je 
v záujme širokej verejnosti. Robí sa to kampaňami na zvýšenie povedomia, odbornou prípravou 
zamestnancov, ktorí pracujú s Rómami (sociálni pracovníci, učitelia, príslušníci polície atď.), 
zamestnancov verejných služieb a rozhodujúcich činiteľov.

Okrem toho sa FSG venuje analýzam a výskumu, aby sa dospelo k lepšiemu chápaniu situácie
a potrieb Rómov. Len v roku 2013 využilo akcie a programy FSG viac ako 105 000 ľudí.

UŽŠÍ VÝBER
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bulharský helsinský výbor
Európsky precedens v súvislosti
s právom Rómov na bývanie

Bulharský helsinský výbor, ktorý je najväčšou a najvplyvnejšou organizáciou na obranu ľudských práv 
v Bulharsku, poskytol pomoc komunite Rómov, keď zabránil ich vysťahovaniu a zbúraniu ich príbytkov, 
čím vytvoril užitočný európsky precedens v tejto oblasti.

Komunita približne 200 Rómov celé desaťročia nelegálne zaberala štátny pozemok vo štvrti Balatova 
Vodenica v hlavnom meste Sofii. Potom ako sa miestne orgány dvakrát pokúsili o vysťahovanie tejto 
zraniteľnej komunity (v roku 2005/2006 a v roku 2008), jej Bulharský helsinský výbor ponúkol právnu 
pomoc bez nároku na odmenu.

Hoci postup mesta bol v súlade s bulharskými právnymi predpismi, Bulharský helsinský výbor tvrdil,
že vysťahovať ľudí z ich jediného domova bez toho, aby sa im ponúkla prijateľná a rozumná alternatíva 
bývania, je porušením ich ľudských práv. Okrem toho ak sa príslušníci tejto obzvlášť chudobnej
a mariginalizovanej komunity stanú bezdomovcami, zvýši sa tým riziko výskytu chorôb, hladu a 
trestnej činnosti.

Bulharský helsinský výbor sa preto rozhodol postúpiť tento prípad Európskemu súdu pre ľudské práva. 
Na základe dočasného súdneho rozhodnutia bolo vydané nariadenie pozastaviť vysťahovanie dovtedy, 
kým sa tejto komunite neposkytne náhradné ubytovanie. Bolo to vôbec prvé takéto rozhodnutie 
Európskeho súdu pre ľudské práva.

V roku 2012 súd vydal svoje konečné rozhodnutie, na základe ktorého nariadil, aby štátne orgány 
ukončili svojvoľné vysťahovanie Rómov, ktorí nemajú iný domov. V rozsudku sa uvádza, že uplatnené 
právne predpisy nie sú primerané, a nariaďuje sa, aby Bulharsko aktualizovalo svoju legislatívu v tejto 
oblasti. Požadované reformy zahŕňali, aby sa preukázalo, že plány na obnovu verejného pozemku
a budov sú oprávnené a primerané a že bude ponúknuté náhradné a vhodné ubytovanie.

Bulharský helsinský výbor sa domnieva, že rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré bolo 
na blogu „Strasbourg Observers“ na základe prieskumu označené za jeho najlepší rozsudok v roku 
2012, nielenže zachránilo 200 Rómov pred bezdomovstvom, ale navyše vytvorilo právny precedens, 
ktorý môže v rámci ochrany práva na bývanie pomôcť asi 10 miliónom európskych Rómov a iným 
zraniteľným skupinám.

UŽŠÍ VÝBER



12

Hnutie european
Grassroots anti-racist
Celá Európa oslavuje Roma Pride

Aj napriek tomu, že rómske komunity v Európe majú rozmanitú a bohatú kultúrnu identitu, sú 
vystavené narastajúcej vlne rasizmu a diskriminácie, nehovoriac o marginalizácii a stigmatizácii. 
„V posledných rokoch je použitie násilia proti Rómom v Európe stále častejším javom,“ povedal 8. apríla 
2014 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov John Dalhuisen  z Amnesty International. „Európski 
lídri až príliš často podliehajú predsudkom, ktoré sú živnou pôdou násilia, a označujú Rómov
za antisociálne a nevítané živly.“

V snahe bojovať proti tomuto alarmujúcemu nárastu rasovej diskriminácie a znepokojujúcej miere 
politickej nečinnosti European Grassroots Antiracist Movement (EGAM), sieť protidiskriminačných 
organizácii z 30 krajín, organizuje každý rok podujatie Roma Pride v spolupráci s rómskymi 
organizáciami občianskej spoločnosti.

Toto podujatie, pozostávajúce z kultúrnych a politických aktivít v 15 krajinách, chce poukázať
na rasizmus a diskrimináciu, ktorej čelia Rómovia v Európe, a osláviť rozmanitosť identít a kultúr tejto 
menšiny. Okrem zvyšovania povedomia verejnosti na národnej a európskej úrovni sa vďaka Roma Pride 
vytvorila aj silná európska sieť protirasistických skupín a rómskych organizácií na podporu širokého 
partnerstva založeného na spoločných cieľoch.

Roma Pride je volaním po dôstojnosti, rovnakých právach a ich rovnakom uplatňovaní. Partneri 
zapojení do tejto iniciatívy sa stretávajú pred hlavným podujatím, aby sa dohodli na spoločných 
cieľoch a vypracovali spoločný manifest, ktorý podpísalo okolo 100 mimovládnych organizácií. Roma 
pride dáva hlasu rómskych komunít väčšiu váhu a umožňuje, aby ho počuli vnútroštátni a európski 
politici, a zároveň podporuje záujem o rómske dedičstvo a históriu. Príkladom môže byť oživenie 
spomienky na koncentračný tábor Lety, v ktorom nacisti zabili stovky Rómov. Nachádzal sa pri jednej 
farme v Českej republike a aj napriek úsiliu miestnych historikov v sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch sa naň zabudlo.

Podujatie Roma Pride od svojho vzniku v roku 2011 nielenže zvyšuje povedomie o Rómoch a záujem 
o rómske otázky, ale zaznamenalo aj celý rad ďalších úspechov. Napríklad vo Francúzsku zapojené 
mimovládne organizácie pomohli zmeniť zákon z roku 1969, ktorý stanovoval v oblasti preukazov 
totožnosti diskriminačný režim pre „kočovníkov“. Pod tlakom Roma Pride prestali aj protirómske 
demonštrácie v Bulharsku.

UŽŠÍ VÝBER
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autonómne centrum – aCT
Zlepšiť situáciu chorvátskych Rómov vďaka 
ekologickému poľnohospodárstvu

Medzimurská župa, ktorá leží v najsevernejšej časti Chorvátska, má mnoho osobitých čŕt. Je to naj-
menšia župa v krajine a zároveň má najvyššiu hustotu osídlenia. Okrem toho tu žije najväčšia rómska 
komunita v Chorvátsku (v prepočte na počet obyvateľov), ktorá predstavuje 30 % rómskeho obyvateľ-
stva tejto krajiny.

V snahe pomôcť odstrániť hospodársku a sociálnu marginalizáciu medzimurskej rómskej komunity 
miestna organizácia Autonómne centrum – ACT, ktorú založili mladí ľudia a ktorá sa zameriava
na rozvoj spoločenského a kultúrneho kapitálu, prišla s novátorským nápadom využiť ekologické 
poľnohospodárstvo na zlepšenie situácie Rómov v tomto regióne.

Do projektu „Sociálne a hospodárske začlenenie Rómov prostredníctvom ekologického 
poľnohospodárstva“ sa mohlo zapojiť vyše 20 Rómov z Medzimuria, aby sa stali „súčasťou riešenia, 
a nie súčasťou problému“. V rámci projektu sa uskutočnili školenia zamerané na rodinné ekologické 
poľnohospodárstvo a riadenie sociálnych družstiev, ktoré využili mnohí Rómovia, zodpovední za viac 
než 100 rodinných príslušníkov

Získali tu poznatky o biodynamickom poľnohospodárstve s dôrazom na celostnú predstavu o vzájom-
nej prepojenosti pôdy, rastlín a zvierat v rámci sebestačného systému.

Rómovia, ktorí boli na školenia vybraní, boli nabádaní, aby sa zapojili do existujúceho družstva zamera-
ného na ekologické poľnohospodárstvo „Domači vrt“ (Domáca záhrada), ktoré už zamestnávalo
15 členov z rómskej komunity, a pracovali na 14 hektároch verejnej pôdy. V regióne, kde ekologické 
poľnohospodárstvo zatiaľ nie je veľmi rozšírené, tento projekt nielenže zlepšuje zamestnateľnosť 
Rómov, ale robí z nich priekopníkov tohto odvetvia.

„Prostredníctvom aktívneho zapojenia a nasadenia verejnosti táto iniciatíva pomáha zvyšovať povedo-
mie o ťažkostiach, ktorým musia Rómovia čeliť v boji proti predsudkom a diskriminácii,“ domnieva
sa ACT. „Vďaka zapojeniu Rómov do pokrokových eko-sociálnych podnikov sa vnímanie Rómov
zo strany verejnosti a ich akceptácia v miestnom spoločenstve pomaly, ale iste menia k lepšiemu.“

UŽŠÍ VÝBER
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poradenské centrum Hirundo nadácie 
Helsingin Diakonissalaitos
Za rómske deti viac hovorí umenie než slová

Pôvodné spoločenstvo Rómov vo Fínsku, ktoré v tejto krajine žije viac ako 500 rokov, má napriek relatívnej 
marginalizácii plnohodnotné štátne občianstvo a občianske práva. S rozšírením EÚ sa však do Fínska 
prisťahovalo veľa Rómov z východnej Európy. Pre chýbajúce jazykové znalosti, vzdelanie a pracovné 
osvedčenia väčšina tohto prisťahovaleckého obyvateľstva skončila na okraji spoločnosti.

Táto skutočnosť podnietila Helsingin Diakonissalaitos (HDL) ako poprednú nadáciu s dlhoročnou tradí-
ciou v zlepšovaní postavenia pôvodného rómskeho obyvateľstva vo Fínsku, aby svoju pozornosť zamerala 
na týchto prisťahovalcov. V roku 2008 nadácia HDL vytvorila projekt aktívnej pomoci a sociálnej podpory 
„Rom po Drom“, z ktorého sa vyvinulo poradenské centrum známe ako „Hirundo“, ktoré poskytuje kaž-
dodennú podporu a snaží sa o dlhodobé zlepšenie postavenia Rómov tak vo Fínsku, ako aj v Rumunsku, 
odkiaľ väčšina rómskych prisťahovalcov pochádza.

Jednou z najpozoruhodnejších iniciatív nadácie sú „Hlasy rómskych detí prostredníctvom umenia“
(na roky 2013 až 2015), ktorá je zameraná na mladých Rómov prisťahovalcov. Iniciatíva bola vytvorená
v spolupráci s rómskymi migrantmi a rôznymi subjektmi vo Fínsku a v Rumunsku (pretože migrácia 
má cyklickú povahu), aby sa poukázalo na právo „nezdokumentovaných“ rómskych detí na základné 
vzdelanie.

V pilotnej fáze sa jej zúčastnilo 15 detí a bola zameraná na dva piliere: na skúsenosti s každodennou mar-
ginalizáciou a „odlišnosťou“ rómskych spoločenstiev, ako aj na zlepšenie postavenia Rómov a uľahčenie 
ich účasti na dianí prostredníctvom podporných služieb poskytovaných spoločenstvom. Organizovali
sa tvorivé dielne a umelecké predstavenia, poskytovali sa poradenské služby deťom a ich rodinám
a usporiadali sa tiež semináre a školenia.

„Hlasy rómskych detí prostredníctvom umenia“ rozprúdili širokú verejnú diskusiu o práve maloletých 
Rómov prisťahovalcov na vzdelanie, na čo parlamentný ombudsman vyzval miestne samosprávy, aby 
urobili všetko potrebné na uplatnenie tohto práva.

Nadácia je presvedčená, že iniciatíva sa môže prispôsobiť tak, aby sa dalo pomôcť akejkoľvek skupine
na okraji spoločnosti kdekoľvek v Európe. „Tento model sa dá použiť a môže byť prínosom, pokiaľ ide
o práva detí a ich účasť i vyjadrovanie mienky pri príprave politických opatrení v mnohých kontextoch,“ 
usudzujú zástupcovia nadácie.

UŽŠÍ VÝBER
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Cena eHSV pre občiansku spoločnosť:  
ocenenie výnimočnej práce

Cena pre občiansku spoločnosť, ktorú EHSV udeľuje 
každý rok, je veľmi efektívny spôsob, ako zviditeľniť 
úsilie a úspechy organizácií občianskej spoločnosti
v Európe. Od roku 2006 sa cena udeľuje organizáciám 
a/alebo jednotlivcom, ktorí významným spôsobom 
prispeli k posilneniu európskej identity a integrácie, 
participatívnej demokracie a aktívneho občianstva. 
Pomáha zvyšovať povedomie o tom, akú dôležitú 
úlohu hrá občianska spoločnosť pri presadzovaní 
spoločných hodnôt, ktoré sú základným kameňom 
európskej solidarity.

O získanie ceny sa môžu uchádzať osoby, ako
aj organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia 
na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
v hociktorom z 28 členských štátoch. Cena sa každý 
rok zameriava na inú tematiku a v roku 2014 bude 
udelená iniciatívam špeciálne zameraným na zlepše-
nie hospodárskeho a sociálneho začlenenia rómskych 
komunít.

Doterajší víťazi svojou činnosťou prispeli k zlepšovaniu 
sociálnej, hospodárskej a environmentálnej udrža-
teľnosti v Európe a k posilňovaniu európskej identity 
a solidarity prostredníctvom vzdelávania, vytvárania 
sietí, organizovania kampaní, bojom proti nespra-
vodlivosti a obhajovaním záujmov mladých ľudí. 

Všetci uchádzači musia byť nominovaní jedným alebo 
viacerými členmi EHSV, národnými hospodárskymi
a sociálnymi radami alebo európskymi organizáciami 
a sieťami občianskej spoločnosti.

Slávnostné odovzdávanie cien za rok 2014 sa bude 
konať 16. októbra. Traja víťazi sa podelia o sumu
vo výške 30°000 eur a získajú uznanie v celej Európe. 
Víťazov vyberá porota pozostávajúca z predsedu 
EHSV a dvoch podpredsedov výboru, predsedov troch 
skupín zastupujúcich zamestnancov, zamestnávateľov 
a iné záujmy a generálneho tajomníka výboru na zá-
klade predbežného hodnotenia, ktoré vykonali štyria 
externí odborníci.

Nebolo ľahké vybrať spomedzi 81 silných kandidátov
z celej Európy. Každý z nich sa svojím životom
a prácou zasadzuje za zlepšenie podmienok rómskych 
občanov, napr. prostredníctvom projektov týkajúcich 
sa vzdelávania a profesionálnej podpory, ako sú 
hudobné kurzy alebo pomoc rómskym učiteľom. 
Hodnotilo sa na základe ôsmich výberových kritérií,
z ktorých päť sa zameriavalo na vplyv projektu na jeho 
cieľovú skupinu a blahobyt komunity, jeho trvanie, 
udržateľnosť a celoeurópsky dosah. Zostávajúce tri 
kritériá posudzovali excelentnosť inovácií, kreativitu
a jedinečnosť.

Cena pre občiansku spoločnosť – porota

Henri Malosse, predseda EHSV, predseda poroty

Jane Morrice, podpredsedníčka EHSV

Hans-Joachim Wilms, podpredseda EHSV

Jacek Krawczyk, predseda skupiny „Zamestnávatelia“ 
v EHSV

George Dassis, predseda skupiny „Pracovníci“ v EHSV

Luca Jahier, predseda skupiny „Iné záujmy“ v EHSV

Luis Planas, generálny tajomník EHSV

Štyria externí odborníci

Jillian van Turnhout, senátorka a predsedníčka 
organizácie Early Childhood Ireland

Sixto Molina, predseda podporného tímu 
osobitného zástupcu generálneho tajomníka Rady 
Európy pre rómske otázky (SRSG)

Damian Drăghici, poslanec Európskeho parlamentu 
a kontaktná osoba pre integráciu Rómov v Rumunsku

Ákos Topolánszky, riaditeľ Federácie ústavov pre 
liečbu drogovej závislosti v Maďarsku, člen EHSV
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