KOMPLEXNÁ STRATÉGIA ROZVOJA RÓMSKYCH OSÁD V OBCI ČIERNY BALOG 2007 – 2013
spracovaná s finančnou podporou Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómskej komunity a Obce Čierny Balog
a schválená uznesením obecného zastupiteľstva č.5/2008.
VYHODNOTENIE AKČNÉHO PLÁNU K 1.10.2011
Hlavný problém: Znižujúca sa životná úroveň a prehlbujúce sa sociálne vylúčenie najmä obyvateľov rómskych osád
Strategický cieľ: Zvýšiť životnú úroveň a znížiť prejavy sociálneho vylúčenia obyvateľov rómskych osád
Základné ciele:
1 - Dobudovať miestne komunikácie a prístupové cesty do rómskych osád
2 – Participovať na zlepšovaní životných podmienok bývania obyvateľov rómskych osád
3 – Pripraviť podmienky pre majetkovo-právne vysporiadanie
4 – odstrániť problémy nakladania s odpadmi v rómskych osadách
5 – Podieľať sa na zlepšení zdravotného stavu obyvateľov rómskych osád
6 – Zlepšiť zamestnanosť obyvateľov rómskych osád
7 – Zvýšiť participáciu rómskych obyvateľov na živote obce
Akčný plán popisuje spôsob implementácie komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád, realizáciu jednotlivých opatrení
prostredníctvom aktivít, časový a finančný plán aktivít ako aj zodpovednosť za aktivity a merateľné ukazovatele úspešnosti
aktivít.
Uvádzame stav plnenia, resp. realizácie aktivít k 1.10.2011.

1.1.
Zabezpečiť dobudovanie prístupových ciest (mostíkov) k rodinným domom v
osade Medveďovo majiteľmi rodinných domov

Špecifický
cieľ

Opatrenie
1.1.1.
Zvýšiť záujem
obyvateľov o
splnenie
legislatívnych
podmienok pri
výstavbe
rodinných
domov
1.1.2
Zabezpečiť
dostatok
prostriedkov na
úhradu nákladov
spojených s
vybudovaním
prístupových
ciest

Aktivita

Spôsob realizácie
aktivity

1.1.1.1.
Riešiť bytovú
otázku obyvateľov
rómskej osady
Medveďov

Koordinačná
- SÚ – upozornenie (6 upozornení/ 2 konajú) , skupina
- TSP - osveta výhod legálneho postupu
- informovanie o postupe pri legalizácii
domov, pri drobných stavbách, výstavbe

1.1.2.1.
Zvýšiť možnosti
získania príjmov
alebo úverov
(pôžičiek) pre
obyvateľov

- výstavba železobetónových monolitických
mostíkov a oceľových lávok pre peších
(projektová dokumentácia, územné
rozhodnutie, stavebné povolenie)

Osloviť poradcu (odborníka) pre legislatívu v
oblasti stavebníctva
1.1.3
Zabezpečiť
informovanosť
obyvateľov
rómskych osád
o stavebnej
legislatíve pri
výstavbe
rodinných
domov

Zodpovednosť

1.1.3.1.
Zorganizovanie
informačnej
kampane pre
obyvateľov rómskej
osady u Medveďov

Pripraviť a vytlačiť zrozumiteľné informácie o
stavebnej legislatíve súvisiacej s
vybudovaním prístupových ciest k rodinným
domom
Distribuovať informácie do rómskej osady
Zabezpečiť zverejnenie informácií v
mesačníku Baločan
Zabezpečiť informovanie o stavebnej
legislatíve na športových, kultúrnych a
spoločenských podujatiach s obyvateľmi
rómskych osád (futbalové turnaje a i.)

Koordinačná
skupina

Pracovníčka
stavebného
úradu
Pracovníčka
stavebného
úradu
Terénni sociálni
pracovníci
(KSP)
Pracovníčka
stavebného
úradu
TSP

STAV PLNENIA
K 1.10.2011

LEN ČIASTOČNE
REALIZOVANÉ

ČIASTOČNE SPLNENÉ
v r. 2008
(zákon 448/2008 sociálne
pôţičky od 1.1.2009 zrušil)
-obec dala vypracovať
projekt na výstavbu
mostíkov, je vydané
stavebné povolenie

SPLNENĚ
a plní sa priebeţne
(Baločan, info-leták aj
s otázkou bývania
a stavebného poriadku),
súčasť terénnej sociálnej
práce

1.2.
Zaradiť náklady na
vybudovanie miestnych
komunikácií v rómskych
osadách do rozpočtu obce
1.3.
Spracovať projektové
dokumentácie na výstavbu
a rekonštrukciu miestnych
komunikácií v rómskych
osadách
1.4.
Dobudovať kanalizáciu v
rómskych osadách

1.2.1.
Zahrnúť
výstavbu a
rekonštrukciu
ciest v rómskych
osadách do
generálneho
plánu opráv

1.2.1.1.
Informovanie
poslancov OZ o
potrebách
obyvateľov
rómskych osád a
obhajoba ich
záujmov u
samosprávy

1.3.1
Navrhnúť
odborné riešenie
rekonštrukcie
cesty v osade
Vydrovo - dolná
ulica

1.4.1
Zabezpečiť
spracovanie
projektovej
dokumentácie
na dobudovanie
kanalizácie v
rómskych
osadách
1.4.2.
Zabezpečiť
finančné
prostriedky na
dobudovanie
kanalizácie

Organizovať stretnutia poslancov Obecného
zastupiteľstva (OZ) vo volebných obvodoch s
obyvateľmi jednotlivých rómskych osád
Prezentovať OZ výsledky práce terénneho
sociálneho pracovníka a asistentov v
rómskych osadách
Podrobne informovať OZ o dianí v
komunitách v z mysle činnosti TSP polročne
Poskytovať OZ informácie o situácii vo
vzdelávaní Rómov polročne

TSP

TSP
Vedúca odboru
sociálnych vecí
Riaditelia škôl

Prezentácia Terénnej soc.
práce a stave vo
vzdelávaní a ţivotnej
úrovne v rómskych
osadách je naplánovaná
na rokovanie OZ
v novembri 2011
Spolupráca so školami je
intenzívna.

Starosta obce

1.4.1.1.
Vypracovať projekt
na spracovanie
technickej
dokumentácie
kanalizácie v
rómskych osadách

PLNÍ sa čiastočne,

NESPLNENÉ,
úzko súvisí s otázkou
budovania kanalizácie,
problémom s odvozom
odpadov

Starosta obce,
prednosta OcÚ
SPLNENÉ
Budovanie kanalizácie
v celej obci rieši PD, na
ktorú je vydané stavebné
povolenie.

PLNÍ sa priebeţne – jediný
moţný zdroj – OPŢP

2.1.
Podieľať sa na zlepšení technického a hygienického
stavu rodinných domov
2.1.
Podieľať sa na zlepšení
technického a hygienického stavu
rodinných domov

2.1.1.
Zabezpečiť
preventívne
protipovodňové
opatrenia v
osade Pusté

2.1.1.1
Odstránenie voľne
uskladnených
nepotrebných vecí
vedľa rodinných
domov v blízkosti
Čierneho Hrona

Osveta smerom k jednotlivcom o
protipovodňových opatreniach
(nezhromažďovaní nepotrebných vecí v
blízkosti Hrona u majiteľov pozemkov).
Uplatňovanie represívnych opatrení
správcom toku pri uskladňovaní
nepotrebných vecí obyvateľmi na obecných
pozemkoch v blízkosti Čierneho Hrona.

KSP,
koordinátor AP

PLNÍ sa priebeţne, súčasť
Terénnej soc. práce
a aktivačnej činnosti

KSP,
koordinátori AP

2.1.1.2.
Predchádzať
narúšaniu koryta
Čierneho Hrona
obyvateľmi rómskej
osady

Preventívne pochôdzky zástupcu povodia
Hrona a policajného zboru
Zdravotnícka osveta o rizikách kúpania sa v
Čiernom Hrone

Prednosta OcÚ

V konečnom dôsledku je
pri neidentifikovanom
pôvodcovi zodpovedná
obec (zákon 223/2001 Z.z.
o odpadoch)
Realizuje ŠVP - OZ
Povodie Hrona

Realizácia náhradných voľnočasových
programov pre deti z rómskych osád
Osvetové a informačné stretnutia smerom k
jednotlivcom o protipovodňových opatreniach

KSP

Zabezpečiť technické posúdenie vybudovania
rigolov (materiály, hĺbka a pod.)
Vybudovať rigoly na zachytenie povrchovej
vody za rodinnými domami pod svahom
Súťaž o najkrajší dom v rómskych osadách

Stavebná
komisia
Stavebná
komisia
Komisia
verejného
poriadku

2.1.1.3.
Vybudovanie
rigolov na
povrchovú vodu pri
rodinných domoch
pod svahom

2.1.2.
Zlepšiť údržbu
rodinných
domov v
rómskych
osadách

2.1.2.1.
Prebudenie záujmu
obyvateľov
rómskych osád o
zlepšenie kvality
bývania
2.1.2.2.
Vytvorenie
podporných
vzdelávacích a
sociálnych
programov pre
zabezpečenie
opráv rodinných
domov

KSP

KSP,
koordinátori AP

Vytvoriť vzdelávací program zameraný na
zvládnutie drobných opráv a údržbu
rodinných domov.

Komunitné
centrum n.o.

Vytvoriť požičovňu náradia, nástrojov
potrebných k oprave rodinných domov
(miešačka, vŕtačky, brúsky, frézy ...)

Komunitné
centrum n.o.

TSP – stretnutia s detskou
lekárkou, Stopy v teréne
PLNÍ sa – súčasť TSP
PLNÍ sa priebeţne,
vypustiť (duplicita
s 2.1.1.1)
SPLNENÉ
SPLNENÉ
Konala sa v r. 2009
KOVP navrhuje uskutočniť
v r. 2012

V ŠTÁDIU PRÍPRAVY

V ŠTÁDIU PRÍPRAVY

Prieskumom zistiť záujem obyvateľov
rómskych osád o byty nižšieho štandardu a
počet bytov
Vytypovať lokalitu a vybrať vhodné technické
riešenia

2.2.
Znižovať počet
domov, obydlí a
prístavieb, ktoré
nespĺňajú
technické a
hygienické
normy

2.1.3.
Znížiť hustotu
obývania
rodinných
domov a
odľahčiť
nadkapacitne
využívané
priestory a siete
v rodinných
domoch

2.2.1.
Legalizovať
výstavbu
rodinných
domov,
prístavieb

2.1.3.1.
Výstavba bytov
nižšieho štandardu

Pripraviť žiadosť o dotáciu na výstavbu bytov
nižšieho štandardu

Pripraviť obyvateľov na zmenu v spôsobe
(kvalite) bývania a schopnosť hradiť náklady
spojené s bývaním (spoločné a individuálne
stretnutia so záujemcami o byty)
Motivovať potenciálnych záujemcov o byty
nižšieho štandardu pozitívnymi príkladmi
(exkurzie, besedy, rozhovory s nájomníkmi
bytov nižšieho štandardu v iných lokalitách,
organizovať tematické stretnutia s budúcimi
nájomníkmi)
2.2.1.1.
Príprava
obyvateľov
rómskych osád na
splnenie
legislatívnych
podmienok pre
legalizáciu stavieb

KSP
Pracovník
oddelenia
výstavby
a životného
prostredia
Prednosta OcÚ

Vedúci
sociálneho
oddelenia
Vedúci
sociálneho
oddelenia

Prednosta OcÚ
Zorganizovanie informačnej kampane na
vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov
Realizácia individuálnych a osvetových aktivít
vo všetkých rómskych osadách o bývaní

KSP

Spolu 44 záujemcov

SPLNENÉ – osada PUSTĚ

ZATIAĹ NESPLNENÉ –
vyţaduje si definitívne
schválenie realizácie
a financovania
-MDVRR SR Program
výstavby obecných
nájomných bytov niţšieho
štandardu určených pre
bývanie občanov v
hmotnej núdzi
Zatiaľ sa nerealizuje

Zatiaľ sa nerealizuje

SPLNENÉ ČIASTOČNE
- väčšina stavieb
v osadách sú nelegálne
a ťaţko legalizovateľné –
nevysporiadané
pozemky, stavby
nezodpovedajú
poţiadavkám na uţívanie

2.4.
Znížiť počet rodinných domov
odpojených od prívodu vody a
elektriny

2.3.
Znížiť ohrozenie života a majetku
obyvateľov rodinných domov a
obydlí

rodinných domov

2.3.1.
Minimalizovať
zásahy do
interiéru
rodinných
domov

Bez návrhov

2.3.2.
Predchádzať
výskytu
požiarov v
rómskych
osadách

2.3.2.1.
Legalizovať
pripojenie
rodinných domov a
obydlí na elektrickú
sieť

KSP

Včas realizovať represívne opatrenia pri
nelegálnej výstavbe

Prednosta OcÚ

Organizovať individuálne a spoločné
osvetové programy pre obyvateľov

Prednosta OcÚ

stavieb. Zákonný postup
by viedol k odstráneniu
väčšiny stavieb.
Monitoring – súčasť TSP,
pravidelný monitoring zo
strany OcÚ
PLNÍ SA
prostredníctvom TSP

2.4.1.1.
Zlepšenie zručností
obyvateľov domov
pri hospodárení s
vodou, energiami
a financiami
2.4.1.
Zvýšiť
schopnosť
obyvateľov
domov hradiť
náklady na

Realizovať pravidelný monitoring výstavby v
rómskych osadách

2.4.1.2.
Využívanie
finančných

Zistiť aktuálny stav pripojení na elektrickú sieť
v osadách

Prednosta OcU

Organizovať individuálne a spoločné
osvetové programy pre obyvateľov

Dobrovoľný
hasičský zbor

Zatiaľ NESPLNENÉ

Vykonávať preventívne protipožiarne
prehliadky

Obecný
hasičský zbor

Realizované v roku 2009
v celej obci

Individuálne riešenie situácií v rodinách
(namontovanie podružných vodomerov a
pod.), osveta smerom k jednotlivcom v oblasti
úspory energií
Vo vyučovacom procese zvýšiť počet
príkladov, aktivít a programov zameraných na
šetrné využívanie energií a hospodárenie s
financiami (praktické príklady, úlohy)
Organizovať spoločné krúžky, kurzy pre deti
a rodičov (vedenie domácnosti a i.)

KSP, KC n.o.,
koordinátori AP

Realizované priebeţne
prostredníctvom TSP

ZŠ, ŠZŠ, MŠ

Realizované priebeţne

ZŠ, ŠZŠ, KC
n.o.

Realizuje sa priebeţne

Stanovenie podmienok a pravidiel pre
poskytovanie sociálnych pôžičiek

Komisia
sociálno-bytová
a zdravotná

Zatiaľ NESPLNENÉ

- soc. pôţičky sú zrušené
zo zákona

nástrojov na
preklenutie
platobnej
neschopnosti
obyvateľov
rómskych osád
Bez návrhov

Využitie možnosti inštitútu osobitného
príjemcu dávok v hmotnej núdzi

Sociálna
pracovníčka

Zistiť vlastníctvo záhrad a priľahlých
pozemkov v rómskej osade

TSP

Zrealizovať prieskum o využití voľných
priestranstiev medzi obyvateľmi rómskej
osady

TSP

Spoločne s obyvateľmi naplánovať využitie
plôch a získať finančné prostriedky na ich
úpravu

Komunitné
centrum n.o.

-

plní sa priebeţne
(14 rodín)

2.6.
Zvýšiť využiteľnosť
priľahlých pozemkov a
záhrad pri rodinných
domoch v osade Vydrovo

2.5.
Zvýšiť priestorovú
kapacitu osady
Medveďovo a jej okolia

energie a
bývanie

2.6.1.
Zvýšiť záujem o
využitie,
zveľaďovanie,
údržbu
vlastného
majetku a
priľahlých
pozemkoch v
osade

2.6.1.1.
Organizovať
programy na
úpravu a údržbu
záhrad a priľahlých
pozemkoch

Zatiaľ NESPLNENÉ

Čiastočné PLNENIE
- v rámci súťaţe o najkrajší
dom v osade

3.1.
Pripraviť podmienky pre
vysporiadanie pozemkov
3.2.
Zlegalizovať
existujúce stavby
rodinných domov
a obydlí
3.3.
Ujasniť pravidlá užívania
nehnuteľností rodinami obývajúcimi
jeden objekt

3.1.1.
Zlepšiť schopnosť
obyvateľov rómskych
osád doriešiť majetkové
vzťahy

Zrealizovať audit vysporiadanosti
pozemkov a domov
Písomne informovať dotknuté osoby
(rodiny)

3.1.1.1
Vytvoriť systém
individuálnej pomoci pri
vysporiadavaní
Zrealizovať osobné individuálne
majetkovo-právnych
stretnutia (na mieste alebo OcÚ), s
vzťahov
dotknutými osobami, posúdiť súčasný
stav a navrhnúť riešenia
Individuálna pomoc pri splnení
legislatívnych podmienok pre
vysporiadanie pozemkov

3.2.1
Zabezpečiť splnenie
technických a
hygienických parametrov
rodinných domov pre
získanie kolaudačného
rozhodnutia

Bez návrhov

3.3.1.
Zvýšiť schopnosť rodín
dodržať dohodnuté
pravidlá

Bez návrhov

ČIASTOČNE SPLNENÉ
Realizované individuálne
ČIASTOČNE SPLNENÉ
Realizované individuálne
(hlavne domy kde je
vysporiadaný pozemok , pri
prihlasovaní na pobyt – snaha
o legalizáciu).

4.1.
Eliminovať skládky domového odpadu v blízkosti rómskych osád

4.1.1.1.
Zvýšiť uvedomelosť
obyvateľov o nakladaní
s domovým odpadom a
ochrane životného
prostredia

4.1.1.
Zvýšiť zodpovednosť
obyvateľov rómskych
osád k prostrediu, v
ktorom žijú

4.1.2.
Zmeniť systém zberu
domového a
veľkoobjemového odpadu
do veľkokapacitných
kontajnerov.

4.1.1.2.
Zorganizovať
celoročnú súťaž medzi
rómskymi osadami o
najčistejšiu rómsku
osadu

Osveta smerom k jednotlivcom
(individuálne rozhovory, distribúcia
informácií o nakladaní s odpadmi ,
informačné tabule a pod.)
V rómskych osadách umiestniť zberné
kontajnery na separovaný zber (plast,
sklo, textil)
Pripraviť projekt na získanie finančných
prostriedkov na súťaž vrátane
finančného obnosu na "odmenu", ktorá
bude slúžiť na zlepšenie životného
prostredia a prospech celej komunite
(napr. materiál na ihrisko, posedenia a
pod.)
Zrealizovať plánovacie stretnutia s
víťaznou komunitou o tom, čo sa za
získané prostriedky v komunite vybuduje
Realizovať aktivity na podporu
motivácie, informovanosti o nakladaní s
domovým odpadom v ZŠ a rómskych
osadách

4.1.2.1.
Zefektívnenie systému
zberu
veľkoobjemového
odpadu v obci

Informovanie občanov (mesačník
Baločan, miestny rozhlas, webová
stránka obce) o zmene systému zberu
veľkoobjemového odpadu v obci

4.1.2.2.
Obnovenie tradičných
väzieb medzi
nerómami a Rómami
pri využívaní použitých
vecí

Zriadenie informačných tabúľ v
rómskych osadách (zverejňovanie
inzerátov kúpa - predaj)
Zverejniť v mesačníku Baločan
informáciu o možnosti predaja
(darovania) použitých vecí, zariadenia,
vybavenia a i. obyvateľom rómskych
osád, ktorých dopyt je evidovaný u
pracovníkov KSP.

PLNÍ SA PRIEBEŢNE

Predpoklad realizácie v novembri
2011

SÚŤAŢ sa ZATIAĽ
NEREALIZOVALA.

Zatiaľ nesplnené
Realizuje sa priebeţne – marec
2009 – realizované podujatie
(ţltačka a odpad), Stopy v teréne,
plánovaná návšteva osád pri
umiestnení farebných
kontajnerov
REALIZUJE SA PRIEBEŢNE
-

Baločan, web-stránka

ZATIAĽ NEZREALIZOVANÉ

Realizuje TSP

4.1.2.3.
Informovať obyvateľov
rómskych osád a
chalupárov o možnosti
zakúpiť zberné nádoby
u OcÚ s možnosťou
nákupu na splátky

5.1.
Znížiť riziko ohrozenia zdravia obyvateľov
rómskych osád

4.1.3.
Riešiť uskladniteľnosť
domových odpadov v
rómskych osadách

5.1.1.
Zlepšiť hygienu a
hygienické návyky
obyvateľov rómskych
osád

Sfunkčniť inzerciu a miestne oznamy na
webovej stránke obce.
Spracovať a distribuovať informačný
letáčik do rómskych osád, informovať
obyvateľov prostredníctvom mesačníka
Baločan

SPLNENÉ
Realizované v roku 2008,
prebieha aj v súčasnosti

4.1.3.1.
Zavedenie používania
náhradných možností
pre uskladnenie a
odvoz domového
odpadu v osade
Vydrovo - spodná ulica

Informovať obyvateľov rómskej osady o
možnosti využitia náhradných obalov na
uskladnenie domového odpadu (vrecia)
a systéme odvozu domového odpadu
(vynesenie odpadu na hornú ulicu)
Spracovať a distribuovať informačný
letáčik v rómskej osade

5.1.1.1.
Motivovanie deti,
mládeže a dospelých k
udržiavaniu osobnej
hygieny
5.1.1.2.
Zlepšenie osvety v
oblasti osobnej hygieny
medzi obyvateľmi detí

Pravidelne organizovať kultúrnospoločenské podujatia a súťaže pre
obyvateľov rómskych osád

5.1.1.3.
Zlepšenie hygienických
návykov u detí

STOPY V teréne – inzercia, + pri
pošte

Individuálna osveta a informovanosť
smerom k jednotlivcom, individuálne v
rodinách alebo pre jednotlivé osady
(osobné rozhovory, informačné
stretnutia s rodičmi na rodičovských
združeniach, informačné tabule v
rómskych osadách, kultúrnospoločenské a športové podujatia,
distriúbica informačných materiálov do
rómskych osád a i.)
Získať finančné prostriedky na nákup
hygienických potrieb alebo hygienických
potrieb pre používanie deťmi v škole
(mydlá, zubné kefky, zubná pasta,
hygienické vreckovky a pod.)

SPLNENÉ

PRIEBEŢNE PLNENÉ –
MISS ROMANIČAJ, FUTBALOVÝ
TURNAJ
REALIZOVANÉ PRIEBEŢNE
Najmä prostredníctvom projektu
TSP a KC, n.o.

NESPLNENÉ, ale zrealizované
podujatie ZDRAVÉ ZÚBKY
(problém pri hľadaní fin.
prostriedkov na tento účel), obec
poskytuje fin. prostriedky
z rozpočtu – Sociálna komisia

5.1.2.
Zlepšiť čistotu
vonkajšieho prostredia v
rómskych osadách

5.1.2.1.
Podporenie výstavby
suchých alebo
splachovacích WC v
rodinných domoch,
obydliach, chatrčiach

5.2.
Zvyšovať informovanosť obyvateľov rómskych
osád vo vzťahu k starostlivosti o zdravie

5.1.2.2.
Zníženie množstva
voľne sa pohybujúcich
psov a mačiek v
rómskych osadách

5.2.1.
Zlepšiť prevenciu pred
chorobami a liečbu
chorôb u detí a dospelých

Zrealizovať prieskum o vybavenosti
rómskych osád, rodinných domov a
obydlí suchými alebo splachovacími
WC, kúpeľňami.
Do podmienok čerpania sociálnej
pôžičky z obecného rozpočtu zaradiť
použitie finančných prostriedkov na
výstavby suchých alebo splachovacích
WC
Zistiť stav prihlásených psov v rómskych
osadách (evidencia OcÚ - daň za psa)
Informovať obyvateľov rómskych osád a
držiteľov psov o povinnosti nahlásenia
psa, platenia dane a represívnych
opatreniach (informačné tabule, letáky,
osobné rozhovory)
Realizovať neohlásené odchyty psov v
rómskych osadách
Informovať obyvateľov rómskych osád o
možnosti, podmienkach a výhodách
pravidelných preventívnych prehliadok.

5.2.1.1.
Zrealizovať informačnú
kampaň pre
jednotlivcov a rodičov
Zapojiť všeobecných lekárov a zubných
detí o prevencii chorôb. lekárov do informačných kampaní
(individuálne rozhovory, účasť na
informačných stretnutiach a pod.)
5.2.1.2.
Informovať pracovníkov KSP o
Zlepšiť spoluprácu
prípadoch účasti chorých detí na
rodiny, školy, detského vyučovaní.
lekára a KSP pri liečbe Zabezpečiť doprovod dieťaťa k lekárovi
ochorení detí
Zabezpečiť asistenciu a poradenstvo pri
liečbe chorého dieťaťa (kontrola
priebehu liečby)

SPLNENÉ
Inou formou,
sociálne pôţičky sú pozastavené

SPLNENĚ

PLNÍ SA PRIEBEŢNE
SPLNENÉ, od r. 2008 nie je firma
na odchyt, problém pretrváva,
Realizované priebeţne – TSP,
stretnutie s lekárkou a pod.

REALIZOVANÉ PRIEBEŢNE
REALIZOVANÉ PRIEBEŢNE

REALIZOVANÉ PRIEBEŢNE

6.1.
Podieľať sa na zvyšovaní
vzdelanostnej úrovne
obyvateľov rómskych
osád
6.1.
Podieľať sa na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľov
rómskych osád

6.1.1.
Zvýšiť súčinnosť rodičov
pri vzdelávaní detí

6.1.1.1.
Realizovať
voľnočasové aktivity a
programy pre deti v
predškolskom a
školskom veku v
rómskych osadách

Pripraviť projekt "Škola pod stanom" a
získať finančné prostriedky na zriadenie
krytých priestorov (stan, prístrešok a i:)
v rómskych osadách (Pusté, Čierny
Balog, Medveďovo, Slnečná) vrátane
nákladov na materiál a ľudské zdroje.
V "Škole pod stanom " realizovať
voľnočasové aktivity a programy pre
deti, prípravu na vyučovanie za účasti
rodičov.

6.1.2
Zlepšiť školskú
dochádzku detí
z rómskych osád
6.1.3.
Zvýšiť záujem detí,
mládeže a dospelých o
získanie vzdelania

NESPLNENĚ

REALIZOVANÉ PRIEBEŢNE
v rámci moţností
6.1.3.1.
Nájsť pozitívne vzory
vzdelaných a
úspešných Rómov a
zapojiť ich do aktivít s
obyvateľmi rómskych
osád

6.1.3.2.
Usmerniť záujem detí a
mládeže smerom k
vzdelávaniu pred
predčasným
zakladaním rodín

Zostaviť databázu (vrátane kontaktov)
vzdelaných, úspešných, spoločensky
významne postavených Rómov, rodákov
z Č. Balogu
Zrealizovať prieskum o osobnostiach
akceptovaných, populárnych,
uznávaných medzi obyvateľmi rómskych
osád a zostaviť databázu vrátane
kontaktov.
Osloviť pozitívne vzory Rómov s
účasťou na konkrétnych aktivitách
Vyhľadávanie talentovaných rómskych
detí a mládeže
Informovať rodičov o existencii a
možnostiach programov na podporu
talentovaných rómskych detí.
Osveta smerom k jednotlivcom, využitie
kultúrno-spoločenských podujatí na
šírenie informácií, distribúcia
informačných materiálov v rómskych
osadách, organizovanie besied,
informačných stretnutí ai.

SPLNENÉ

PLNÍ SA PRIEBEŢNE
(mentorský projekt Kom. centra)
SPLNENÉ

Plní sa priebeţne

6.1.
Podieľať sa na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľov rómskych osád

6.1.4.
Zabezpečiť dostatok
cielených a obyvateľom
rómskych osád
dostupných vzdelávacích
a motivačných programov
v obci a okolí

6.1.4.1
Zabezpečiť
previazanosť
programov školského,
mimoškolského a
celoživotného
vzdelávania na území
obce

Vytvoriť riadiacu skupinu pre plnenie
stratégie a koordináciu aktivít ,
programov, podujatí realizovaných v
obci v rámci stratégie a mimo stratégie

ZLOŢENIE:
R.Hlaváčik, B. Berčíková, M.
Muránska, Iveta Turňová, L.
Kupcová

Organizovať pravidelné koordinačné
stretnutia riadiacej skupiny a subjektov
podieľajúcich sa na plnení stratégie a
organizovaní aktivít a podujatí v obci

Splnené

6.1.4.2.
Budovanie ľudských a
materiálnych zdrojov
na zabezpečenie
vzdelávacích
programov pre
obyvateľov rómskych
osád

Využiť kapacity dobrovoľníkov z radu
študentov (UKF Nitra a i.)

6.1.4.3.
Zvýšenie záujmu
obyvateľov rómskych
osád o vzdelávacie
programy

Vzdelávanie existujúcich kapacít (KSP,
pracovníci OcÚ, ZŠ, MVO, členov
komisií pri OcÚ, dobrovoľníkov,
aktivistov) pre prípravu a realizáciu
projektov, vykonávanie činností v
rómskych osadách
Organizovať fundraisingové aktivity v
obci i mimo obce (koncerty, zbierky a i.)
a získavať finančné prostriedky
prípravou projektov
Zrealizovať prieskum o dosiahnutom
vzdelaní obyvateľov rómskych osád o
záujme o ďalšie vzdelávanie
(dokončenie vzdelania, celoživotné,
odborné vzdelávanie a i.) a zostaviť
databázu.
Zabezpečiť informačný servis pre
záujemcov o vzdelávanie v obci i mimo
obce (informačné tabule, cielené
oslovenie a i.), zapájať obyvateľov
rómskych osád do aktivít a programov
realizovaných v obci, okolí, okrese, kraji
atď.
Organizovať motivačné programy a
aktivity pre obyvateľov rómskych osád
(ukážky dobrej praxe, dni otvorených
dverí, výstavy, výmenné návštevy,
pobyty)

Plní sa priebeţne –
SPOLUPRÁCA S KC, n.o.

PLNÍ SA PRIEBEŢNE

PLNÍ SA PRIEBEŢNE

SPLNENÉ

PLNÍ SA PRIEBEŢNE
Tabule zatiaľ nie sú.

PLNÍ SA PRIEBEŢNE

6.3.
Vytvárať podmienky pre
zamestnanosť rómskych
obyvateľov v obci

6.2.
Zlepšiť informovanosť
obyvateľov obce o špecifikách
rómskej komunity

6.2.1.
Zvýšiť toleranciu nerómov
voči Rómom

6.2.2.
Zvýšiť mieru
zodpovednosti obyvateľov
rómskych osád k plneniu
pracovných povinností
6.3.1.
Zvýšiť motiváciu
obyvateľov rómskych
osád pravidelne a
dlhodobo pracovať
6.3.2.
Zvýšiť počet vhodných
pracovných príležitostí v
obci pre obyvateľov
Rómskych osád
6.3.3.
Zvýšiť využiteľnosť
existujúcich pracovných
príležitostí obyvateľmi
rómskych osád

6.2.1.1.
Vytvorenie príležitostí
na vzájomné
spoznávanie kultúr
Rómov a nerómov

Bez návrhov

Bez návrhov

Bez návrhov

Bez návrhov

Organizovať vlastné cielené
vzdelávacie programy, školenia a kurzy
pre obyvateľov rómskych osád.
Zrealizovať prieskum a vytvoriť
databázu organizovaných kultúrnospoločenských a športových podujatí v
obci
Využitie existujúcich podujatí stretávanie
sa rómskej a nerómskej komunity
(futbalové turnaje, kurzy, krúžky, deň
detí, október mesiac úcty k starším,
Katarínske dni, oslavy patróna obce a i.)
Cielene organizovať nové kultúrnospoločenské, a súťažné športové
podujatia na prezentáciu kultúr a
zbližovanie majority a minority (Miss,
Mistr, spieva celá rodina, koncerty ai.)

SPLNENÉ

PLNÍ SA PRIEBEŢNE
Napr.futbalový turnaj a pod.

PLNÍ SA podľa moţností –
divadlo, HIP- HOP, hudobníci,
folklór

7.1.
Zvýšiť schopnosť
obyvateľov
rómskych osád
preklenúť dlhodobú
hmotnú a sociálnu
krízu
7.1.
Zvýšiť schopnosť obyvateľov rómskych osád
preklenúť dlhodobú hmotnú a sociálnu krízu
7.2.
Zvýšiť záujem
rómskych
obyvateľov o
správu vecí
verejných

7.1.1.
Predchádzať využívaniu
ekonomicky nevýhodných
nástrojov na preklenutie
hmotnej núdze,
zabezpečenie materiálneho
vybavenia domácností zo
strany obyvateľov
rómskych osád

7.1.1.1.
Informačná kampaň o
možnostiach
preklenutia hmotnej
núdze a materiálneho
zabezpečenia rodín
mimo nevýhodných
ekonomických
systémov

Informovanie o iných možnostiach
preklenutia hmotnej núdze (programy
sociálneho poradenstva a prevencie,
poradenský servis v oblasti
zamestnanosti, sociálne pôžičky, štatút
osobitného príjemcu dávok v hmotnej
núdzi a pod.)
Osveta v oblasti ekonomického
hospodárenia rodín (individuálne)

PLNÍ SA PRIEBEŢNE

PLNÍ SA PRIEBEŢNE

Zefektívnenie "kúpno-predajných
systémov" na úrovni obce pre získanie
materiálneho vybavenia rodín
(informačné tabule, inzercia a pod.)
7.1.1.2
Individuálna pomoc a
poradenstvo pri
využívaní splátkových
systémov
7.1.2.
Zmierniť finančnú a
materiálnu "úžeru" medzi
obyvateľmi rómskych
osád

7.1.2.1.
Individuálna pomoc
rodinám pri
hospodárení s nízkym
rozpočtom

7.2.1.
Zvýšiť občiansku
uvedomelosť obyvateľov
rómskych osád

Realizovaním
plánovaných aktivít

PLNÍ SA PRIEBEŢNE

Osveta a poradenstvo, dohľad pri
hospodárení s finančnými prostriedkami
a zabezpečení chodu domácností (štatút
PLNÍ SA PRIEBEŢNE
osobitného príjemcu dávok v hmotnej
núdzi, KSP, programy sociálneho
poradenstva a prevencie)
Organizovanie voľnočasových
Plní sa priebeţne – v rámci
programov, vzdelávacích kurzov,
projektu TSP (pečenie, aranţmá,
školení pre dievčatá a ženy v oblasti
pomazánky, varenie)
vedenia domácnosti a pod.

7.3.
Zmierniť
neznášanlivosť
medzi obyvateľmi v
rómskej osade
Medveďovo
7.4.
Vplývať na zlepšenie
vzájomného
spolužitia majority a
minority
7.5.
Zabezpečovať možnosti pre kultúrne,
športové a spoločenské vyžitie
obyvateľov rómskych osád

7.3.1
Zvýšiť akceptáciu
prisťahovaných rodín
dominantnými rodinami
7.3.2.
Znížiť majetkové rozdiely
medzi obyvateľmi v
rómskej osade
Medveďovo
7.4.1.
Zmierniť neznášanlivosť
medzi nerómskymi a
rómskymi obyvateľmi
obce

7.5.1.
Sprístupniť a vytvoriť
priestory pre vlastné
aktivity rómskych
obyvateľov
7.5.2.
Budovať ľudské a
materiálne kapacity pre
zabezpečenie kultúrnych,
spoločenských a
športových aktivít
obyvateľov rómskych
osád
7.5.3.
Zvýšiť záujem obyvateľov
rómskych osád o
zapájanie sa do života
obce

Bez návrhov

POZNÁMKA: Rieši
opatrenie 6.2.1.1.
- Vytvorenie príležitostí
na vzájomné
spoznávanie kultúr
Rómov a nerómov

POZNÁMKA: Rieši
opatrenie 4.1.1.2.
Súťaž o najčistejšiu
rómsku osadu
7.5.2.1.
Zapájať zástupcov
rómskych osád do
organizovania kultúrnospoločenských,
športových a
vzdelávacích podujatí

Nájsť v rómskych osadách ľudí, ktorí sú
ochotní spolupodieľať sa realizácii aktivít
a programov v rámci stratégie i mimo
nej.

7.5.3.1.
Zmeniť spôsob šírenia
informácií v rómskych
osadách

Vybudovanie informačných tabúľ,
osobné pozvanie (pozvánka), ústne
podanie

Plní sa priebeţne, záujem nie je.

REALIZOVANÉ ČIASTOČNE

NÁVRHY KOMISIE NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU

-

Návrh na spolupodieľanie rómskych spoluobčanov pri rekonštrukcií ihriska v miestnej časti Medveďovo , ulica do Doliny
Návrh na stiahnutie veľkoplošných kontajnerov v rómskych osadách a ich následná výmena za vlastné
Návrh súťaže o najkrajšie upravené okolie v rómskych osadách
Podnet pre sociálne pracovníčky za účelom vykonania osvety za účelov separovania komunálneho odpadu v rómskych osadách
Vyhotovenie evidencie prihlásených psov v rómskych osadách
Navrhnúť na Obecnom zastupiteľstve spôsob výstavby kotercov pre odchytené psy
Návrh na vykonanie námatkových odchytov psov v rómskych osadách.

NÁVRHY STAVEBNEJ KOMISIE

-

-

V rómskych osadách si na nevysporiadaných pozemkoch stavajú tzv. čierne stavby bez povolenia stavebného úradu. Je potrebné naďalej
informovať rómskych občanov prostredníctvom mesačníka Baločan a tiež prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov, čo je potrebné
k vybaveniu stavebných povolení a tiež aké sankcie im hrozia, keď budú stavať bez povolenia. Zároveň vyzývať občanov, aby ak vedia o takýchto
stavbách, tieto nahlasovali na obci čím skôr.
Zabezpečiť, aby si rómske rodiny zakúpili kuka nádoby, aby sa neznečisťovali rómske osady a nevytvárali skládky odpadov a aby sa
nevyhadzovali odpadky do Hrona.
Riešiť voľný pohyb psov.

Návrhy komisie CR a školskej sú zapracované priamo v dokumente.

