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Prosba
Nehádžte ma do koša, prosím,
že tmavej pleti som,
že iná som.
Tak nehádžte ma do koša, prosím,
že v diaľke ma vidno,
že veľa detí mám.
Vzpínam k vám svoje dlane,
ruky zalamujem.
Tak zastavte ten pochod, prosím!
Je nezmyselný.
Tak nehádžte ma do koša prosím,
ako papier nepotrebný.
Zem sa zatriasla,
celá sa chveje od krvi,
ktorá sa po nej leje.
Hľaďte, ako zem kričí.
Ako je možné, že ruka brata
dvíha nástroj ukrutný,
aby zabil brata!
Zmeniť sa chcem.
Chcem byť ako vy.
Túžim uspokojiť vaše srdcia,
tak nesúďte ma prosím za to kruto,
že jedinú lásku mám
k spevu a výšinám.
Tak nehádžte ma do koša prosím,
ako papier nepotrebný.
Zmenila som sa, hľaďte!
Veď som v plnej paráde.
Ľúbite ma snáď teraz viac,
alebo mnou aj tak pohŕdate?
Tak nehádže ma do koša prosím,
pre ten dôvod jediný,
že tmavej pleti som,
že iná som.
Veď aj ja len človek som.

Alena Pustajová,
Čierny Balog
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1. ÚVOD
1.1. Odôvodnenie spracovania dokumentu
V obci Čierny Balog a Mikroregióne Čierny Hron bolo v rokoch 1997 – 2007 spracovaných
niekoľko stratégií, koncepcií, rozvojových programov a štúdií zameraných na rozvoj vidieka,
cestovného ruchu, či koordináciu sociálnych služieb na území obce. Existujúce dokumenty
však nie sú vzájomne previazané pre zabezpečenie integrovaného rozvoja obce a ich
implementácia nedostatočne zabezpečuje účasť rómskej komunity na živote a rozvoji obce.
Vonkajším podnetom pre spracovanie komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád bola
výzva Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity – „Program podpory vytvárania
strategických rozvojových dokumentov v obciach s koncentráciou rómskeho obyvateľstva“
a podporenie projektu Komplexná stratégia rozvoja rómskych osád v obci Čierny Balog.
Dôvodom prípravy projektu a spracovania komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád bola
potreba vytvoriť podmienky, nájsť a implementovať nástroje a systémové riešenia pre
zlepšenie nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych komunít
a ich začlenenie do života a rozvoja obce s dôrazom na individuálne danosti a potreby
jednotlivých rómskych osád v obci Čierny Balog.
Spracovanie komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád je dynamický dokument,
s možnosťou zapracovania do pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Čierny Balog, odzrkadľujúci reálne potreby rómskych komunít. Stratégia svojimi
opatreniami podporuje implementáciu Koncepcie sociálno-ekonomickej integrácie Rómov
v Banskobystrickom kraji na miestnej úrovni a priority Programu hospodárskeho, sociálneho
a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja.
Spracovanie komplexnej stratégie ďalej vytvára pre obec Čierny Balog predpoklad uchádzať
sa o podporu a pomoc Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity pri
implementácii lokálnych stratégií komplexného prístupu riešenia problémov rómskych
komunít v rámci koordinácie horizontálnej priority „Marginalizované rómske komunity“
Národného strategického referenčného rámca a jeho operačných programov (Regionálny
operačný program, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Vzdelávanie, Zdravotníctvo,
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Životné prostredie) v programovacom období
2007 – 2013.
1.2. Princípy a metódy
Pri tvorbe Komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád v obci Čierny Balog boli dodržiavané
nasledovné princípy a použité tieto metódy:
1. viacsektorové partnerstvo – členmi riadiacej a pracovnej skupiny boli zástupcovia
znevýhodnených rómskych komunít a kľúčových subjektov zabezpečujúcich služby
a programy pre obyvateľov rómskych osád (samospráva, mimovládne organizácie,
základné školy, špeciálna základná škola a i.)
2. otvorenosť - plánovacieho procesu a stretnutí pracovných skupín sa mohol zúčastniť
každý záujemca z obce i mimo nej, ochotný prispieť svojimi vedomosťami, názormi,
skúsenosťami
3. rovnosť príležitostí – v riadiacej a pracovnej skupine bolo zabezpečené zastúpenie
mužov a žien, účasť zástupcov väčšinovej i menšinovej skupiny obyvateľov obce;
šírenie informácií o tvorbe a výstupoch pracovných stretnutí bolo zabezpečené
rovnakým spôsobom pre rómsku i nerómsku komunitu, počas pracovných stretnutí boli
vypočuté názory, návrhy a pripomienky každého zúčastneného
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4. aktívna participácia – všetci členovia pracovnej skupiny mali rovnaké možnosti
zúčastniť sa práce skupiny na zostavení dokumentu
5. demokratické rozhodovanie – v pracovných skupinách vznikali závery vždy po
prediskutovaní so všetkými prítomnými členmi pracovnej skupiny, v niektorých
prípadoch boli závery a návrhy riešení overované na ďalších zasadnutiach
6. konsenzuálne rozhodovanie – závery boli prijímané spoločným súhlasom všetkých
prítomných členov
7. motivácia a aktivizácia – počas plánovacieho procesu boli na podporu aktívneho
zapojenia obyvateľov obce do tvorby dokumentu zrealizované besedy, tematické
diskusie, výstavy, prezentácie a stretnutia s výmenou skúseností o riešeniach
problémov v rómskych komunitách
8. facilitované stretnutia – zasadnutia pracovnej skupiny boli vedené moderovanou
diskusiou so zhotovovaním zápisu
9. konzultácie – boli realizované s metodickým expertom a členmi riadiacej skupiny
za účelom flexibilného upravenia postupov a metodík v plánovacom procese a pri
spracovaní výstupov z pracovných stretnutí
10. zber dát – ako podklad pre zostavenie dokumentu slúžili existujúce rozvojové
dokumenty a dotazníkové prieskumy spracované v obci Čierny Balog v rokoch 2000 2007, informácie a štatistiky získané realizáciou programu Komunitnej sociálnej práce v
obci, informácie zo skúseností jednotlivých členov riadiacej a pracovnej skupiny.
11. analýza – analyzované boli predovšetkým rozvojové dokumenty obce a možnosti
zapojenia obyvateľov rómskych osád v nich, programy a služby poskytované na území
obce obyvateľom rómskych osád, identifikované problémy v rómskych osadách
12. syntéza – bola používaná na spájanie výstupov z jednotlivých pracovných stretnutí do
jednotlivých častí dokumentu
13. interpretácia a prezentácia – boli používané na informovanie členov pracovných
skupín a overovanie záverov z pracovných stretnutí
14. strategické plánovanie – na základe analýz východiskového stavu, zmapovania
existujúcich služieb poskytovaných pre marginalizované rómske komunity, identifikácie
problémov, boli stanovené strategické ciele a opatrenia pre riešenie identifikovaných
problémov v rómskych osadách

1.3. Pracovné skupiny
Plánovacieho procesu sa zúčastnilo viac ako 180 obyvateľov obce Čierny Balog. Uskutočnilo
sa 9 stretnutí riadiacej skupiny, 6 stretnutí pracovnej skupiny a 3 verejné pracovné stretnutia.
Riadiaca skupina
Členovia riadiacej skupiny zabezpečovali zber vstupných informácií pre analýzy, skúmali
zapojenie rómskych komunít do tvorby strategických dokumentov, dopady implementácie
navrhnutých riešení na ich začlenenie do života a rozvoja obce.
Riadiaca skupina organizačne a metodicky zabezpečovala stretnutia pracovných skupín,
podporné programy pre tvorbu stratégie (dotazníkové prieskumy, besedy, súťaže, výmenu
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skúseností), informovanosť členov pracovnej skupiny, občanov obce a obyvateľov rómskych
osád. Priebežne vyhodnocovala realizáciu aktivít a kompletizovala výstupy stretnutí do
stratégie rozvoja rómskych osád.
Metodika spracovania komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád bola vedená externým
metodickým expertom.
Členovia riadiacej skupiny
Berčíková Božena, Mgr., vedúca oddelenia sociálneho a správneho OcÚ Čierny Balog
Budovcová Monika, členka Komisie cestovného ruchu, regionálneho rozvoja
a podnikateľských aktivít pri obecnom zastupiteľstve, miestna expertka, facilitátorka
Hlaváčik Róbert, Mgr., prednosta OcÚ Čierny Balog
Pustaj Jozef, asistent učiteľa Špeciálna základná Škola v Čiernom Balogu
Turňová Anna, Mgr., členka Komisie sociálno-bytovej a zdravotnej pri obecnom
zastupiteľstve
Metodický expert
Smetanka Michal PaedDr., metodický expert, Regionálne rozvojové partnerstvo Veľký Šariš
Pracovná skupina
Členovia pracovnej skupiny aktívne participovali na spracovaní strategického dokumentu,
vízie obce, SWOT analýz, stromu problémov a stromu cieľov ako aj návrhoch riešení.
Zúčastňovali sa pracovných stretnutí a podporných aktivít pri tvorbe stratégie rozvoja
rómskych osád. Práce pracovných skupín sa zúčastnili aj študenti Fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.
Členovia pracovnej skupiny
Ambros Petr, Ing., poslanec Obecného zastupiteľstva, predseda Komisie cestovného ruchu,
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít
Baranová Ľubica, asistentka KSP
Budovec František, Ing., starosta obce Čierny Balog
Čurillová Janka, Mgr., ZŠ Čierny Balog – Dobroč
Giertlová Jana, Mgr., ZŠ Čierny Balog - Jánošovka
Ihnátová Viera, koordinátorka aktivačných prác, OcÚ Čierny Balog
Kánová Jana, Mgr., ŠZŠ Čierny Balog
Kučerák Ivan, poslanec Obecného zastupiteľstva, predseda Komisie kultúry, vzdelávania
a športu
Kováčiková Magdaléna, ZŠ Čierny Balog - Dobroč
Medveďová Anna - MS SČK v Čiernom Balogu
Muránska Mária, Komunitná sociálna pracovníčka, OcÚ Čierny Balog
Pepichová Katarína, Mgr., ZŠ Čierny Balog - Jánošovka
Pitoňáková Anna, Mgr., ZŠ Čierny Balog – Krám
Sabo Pavel Bc., Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Šrolová Mária Mgr., OZ Vydra – vidiecka rozvojová aktivita
Šuleková Margita, MS SČK v Čiernom Balogu, členka Komisie sociálno-bytovej a zdravotnej
pri obecnom zastupiteľstve
Tirpák Vladimír, Bc., Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Turňová Iveta, asistentka KSP, OcÚ Čierny Balog
Turňa Ján, Ing., Komunitné centrum n.o.
Turňová Michaela, Bc., ZŠ Čierny Balog – Krám
Vránska Ľubica, Mgr., ZŠ Čierny Balog - Jánošovka
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Pracovné stretnutia
Pracovné stretnutia boli zamerané na prezentáciu výsledkov podporných aktivít a výstupov
práce pracovných skupín pri tvorbe komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád a
pripomienkovanie pred ďalšou fázou plánovacieho procesu. Zúčastnili sa ich obyvatelia
obce, ale aj externí odborníci a spolupracovníci.
Účastníci pracovných stretnutí:
Bartošová Helena, rómska komunita Pusté
Bartošová Margita, rómska komunita Medveďovo
Berky Róbert, rómska komunita Medveďovo
Bodzášiová Lucia, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Daško Alexander, Mgr., Súkromná základná umelecká škola, Občianske združenie Lavuta
Banská Bystrica
Daxner Peter, člen Komisie kultúry, vzdelávania a športu
Gazdíková Jana, Mgr., Komunitné centrum n.o.
Grznárová Janka, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Harvan Alexander, rómska komunita Čierny Balog - Vydrovo
Inášová Lenka, Mgr., Člověk v Tísni pobočka Spišské Podhradie
Lukš Petr, Ing. poslanec Obecného zastupiteľstva, predseda Komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
Molčan Martin,, Mgr., Regionálne rozvojové partnerstvo Veľký Šariš
Mušuková Alica, rómska komunita Slnečná ulica
Mušuková Eva, rómska komunita Slnečná ulica
Mušuková Martina, rómska komunita Slnečná ulica
Pašmík Igor, PhDr., PRVA – Prvá regionálna rozvojová a vidiecka agentúra Brezno
Rosíková Mária, ZŠ Čierny Balog - Krám
Sitarčíková Zuzana, OZ Vydra – vidiecka rozvojová aktivita
Štepigová Zuzana, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Šulek Jaroslav, Ing., poslanec Obecného zastupiteľstva, predseda Komisie finančnej
a správy majetku
Ťažká Božena, MUDr., Súkromná detská ambulancia Čierny Balog
Vozár Pavol, poslanec Obecného zastupiteľstva, člen Komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia

2. Analýza súčasného stavu
2.1. Popis východiskovej situácie
Obec Čierny Balog je koncovou obcou v údolí Čierneho Hrona. Skladá sa z 8 miestnych
častí, ktoré majú spolu 5 100 obyvateľov. 11,8 % obyvateľov tvorí minoritná skupina žijúca
v 2 separovaných rómskych osadách, jednej integrovanej rómskej osade a 2 nových
tvoriacich sa integrovaných komunitách.
Osada Pusté s počtom 166 obyvateľov je situovaná na
rozhraní miestnych častí Komov, Pusté a Jánošovka.
Vyčlenená je riekou Čierny Hron, potokom z miestnej
časti Komov, miestnymi komunikáciami vedúcimi vedľa
rieky a potoka a vchom Pustý Vrch.
Obyvatelia žijú prevažne v murovaných domoch a
prístavbách, ale aj v chatrčiach. Osada nemá
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vybudovanú základnú technickú infraštruktúru (kanalizácia, asfaltové cesty). 50% domov je
odpojených od prívodu pitnej vody a elektrickej energie. Domácnosti využívajú vodu
z blízkeho Čierneho Hrona alebo z prameňa v areály futbalového ihriska. Na osvetlenie
domácností používajú sviečky. V domoch zväčša nie sú kúpeľne a sociálne zariadenia,
okolie domov, prístavieb a chatrčí je pomerne znečistené.
V blízkosti sa nachádza plne organizovaná ZŠ Jánošovka, v ktorej je zriadený nultý ročník a
pracujú v nej 2 asistenti učiteľa pre 1.- 4. ročník. Deti nenavštevujú MŠ. Obyvateľom je
bezprostredne dostupný obchod s potravinami, futbalové ihrisko a autobusová zastávka.
Vzdialenosť od centra obce a dostupnosť iných služieb a občianskej vybavenosti (lekár,
pošta, OcÚ, Komunitné centrum, MŠ, ŠZŠ, kultúrny dom) je cca 2 km.
Obyvatelia komunity sa málo zapájajú do života v obci, komunita je skôr uzavretá.
Vzdelanostná úroveň obyvateľov je nízka. Väčšia časť obyvateľov je dlhodobo
nezamestnaná, niekoľko mužov pracuje v miestnych stavebných firmách ako pomocný
stavebný robotník alebo odchádzajú za prácou do Českej republiky.
Osada Čierny Balog – Vydrovo s počtom obyvateľov
243 je situovaná v centre obce, v kopcovitom teréne, za
miestnou komunikáciou vedúcou do časti Vydrovo,
riekou
Čierny
Hron
a Vydrovským
potokom,
v bezprostrednej
blízkosti
rodinných
domov
a
Čiernohronskej železnice.
Obyvatelia žijú v murovaných rodinných domoch, osada
však nemá dobudovanú základnú infraštruktúru
(kanalizácia, spevnené cesty). 4 domy nemajú elektrickú
energiu a pitnú vodu (využívajú blízky prameň a vodu
z Čierneho Hrona.
Dostupnosť služieb a občianskej vybavenosti je pre obyvateľov do 5 – 10 minút pešej chôdze
(pošta, lekár, OcÚ, nákupné stredisko, komunitné centrum, ŠZŠ, kultúrny dom, MŠ a i.). ZŠ
Jánošovka je vzdialená 2 km.
Úroveň komunity pozitívne ovplyvňuje bežný kontakt s ostatnými obyvateľmi obce a turistami
prichádzajúcimi za atrakciami a službami. Obyvatelia majú dobré vzťahy s majoritnou
spoločnosťou a niekoľko pozitívnych príkladov úspešných Rómov z vlastnej komunity
(hudobníci, čašníci, staršia a stredná generácia, ktorá si udržala prácu do zániku Smrečiny Jánošovka a i.). Od roku 2002 obyvatelia pravidelne využívajú služby komunitného centra,
vedú Rómsky folklórny súbor Keliben andro jillo, zapájajú sa do vzdelávacích, kultúrnospoločenských podujatí. Mnohí obyvatelia majú ukončené učňovské alebo stredoškolské
vzdelanie.
Osada Medveďovo s počtom obyvateľov 137 je
situovaná v koncovej časti obce, za miestnou
komunikáciou a potokom, pod lesom, v blízkom
susedstve
majoritnej
komunity.
Osada
je
charakteristická vysokou koncentráciou obyvateľov na
malom
priestore,
žijú
v murovaných
domoch
a príbytkoch (prístavby, chatrče).
Dostupnosť základných služieb (obchod, pohostinstvo,
autobusová zastávka) je cca 10 minút pešej chôdze. MŠ
a ZŠ Krám (1. - 4. ročník) je vzdialená približne 1 km,
plne organizovaná Základná škola Jánošovka 4,5 km. ŠZŠ, lekár, OcÚ, pošta, komunitné
centrum, kultúrny dom sú vzdialené cca 3 km. Komunita je uzavretá, konfliktná navonok i vo
vnútri, typická dlhodobými a výraznými majetkovými rozdielmi, známa pôsobením ľudovej
hudby Jula Bartoša – Šuka. Vzdelanostná úroveň je nízka, obyvatelia v minulosti pracovali
prevažne mimo obce (Technické služby mesta Brezno, stavebné firmy v okolí, Slovenská
správa ciest a i.). V súčasnosti muži pracujú zväčša mimo obce (väčšie mestá, Česká
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republika). Obyvatelia nemajú záujem o spoluprácu s majoritnou spoločnosťou, ani s inými
rómskymi komunitami v obci.
V obci sa vytvárajú nové, menšie komunity, ktoré žijú integrovane v rodinných domoch na
ulici Slnečná a Švermova. Zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou a spôsobom
života postupne nadobúdajú charakter nových osád.
Špecifikum obce Čierny Balog je jej rozľahlosť, rôznorodosť mentality a potrieb obyvateľov
jednotlivých miestnych častí aj rómskych komunít, čo si vyžaduje zvýšené nároky
a prostriedky na zabezpečenie základných služieb, organizáciu a koordináciu rozvojových
aktivít i komunitného života.
Počet obyvateľov rómskych osád a stav domácností
Rómska
osada

Počet
obyvateľov

Počet
rodín

Počet murovaných
domov/obydlí

Domácnosti
bez prívodu
vody

Domácnosti bez
elektrickej
energie

Pusté
Vydrovo
Slnečná
Švermova
Medveďov
Spolu

166
262
62
6
107
603

37
85
17
3
37
179

17
38
4
2
36
93

9
4
1
0
29
43

9
0
1
0
1
11

Štruktúra obyvateľov
Rómska
osada

Pusté
Vydrovo
Slnečná
Švermova
Medveďov
Spolu

Detí predškolského
veku

Školopovinné
detí

Študenti

Zamestnaní

Dôchodcova

7
2
1
3
4
17

50
70
12
0
25
157

1
0
2
0
0
3

8
11
3
3
2
27

4
8
0
0
1
13

Údaje sú uvádzané zo zdrojov obce Čierny Balog a programu Komunitnej sociálnej práce.
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2.1. Analýza strategických dokumentov v obci Čierny Balog

Názov dokumentu

Zameranie

Návrh projektov,
očakávania, aktivity

Priority

Bez zapojenia
Bez zapojenia

ÚTŠ záchrany ČHŽ, 1986
UAŠ nástupný areál ČHŽ
Chvatimech, 1987
-

Program hospodárskeho
oživenia priestoru Čierny
Hron, 1992

vytvorenie nových
pracovných miest
oživenie hospodárskej
základne
mikroregiónu
racionálne využívanie
miestneho potenciálu

-

využitie miestnych surovín
využitie hydroenergetického
potenciálu
využitie prírodného prostredia
využitie technických pamiatok
využitie folklóru, ľudových
tradícií a umenia

-

vytvorenie pracovného odborného
tímu
vybudovanie drevospracujúcich
podnikov
dobudovanie areálu biatlonu v Osrblí
obnovenie trate lesnej železničky
vybudovanie vodných nádrží
a elektrární
dobudovanie lyžiarskych stredísk
vybudovanie skanzenu vo Vydrove
projekt rozvoja agroturistiky
projekt výroby ekopotravín
vybudovať nástupné a informačné
centrum
vypracovať projekt propagácie
mikroregiónu

Spracované bez zapojenia
rómskej komunity, projekty
a aktivity implementované
čiastočne, priebežne
s nepriamym dopadom na
zlepšenie kvality života
rómskych komunít

Bez zapojenia

Návrh predĺženia
úzkorozchodnej trate
Čierhnohronskej
železnice do Osrblia,
1998
Urbanistická štúdia
rozvoja mikroregiónu
Čierny Hron, 1999

Bez zapojenia

Zistenie potrieb obyvateľov
obce

Projekt načúvania, 1999

Miera zapojenia
obyvateľov rómskych
osád

-

výstupy dotazníkového prieskumu sa
nepodarilo získať

Projekt realizovaný ACDI
VOKA, OZ Vydra
a dobrovoľníkmi s priamou
účasťou zástupcov rómskych
komunít na dotazníkovom
prieskume

Bez zapojenia

UŠ plán rozvoja
mikroregiónu Čierny
Hron, akčný plán rozvoja
vidieckej turistiky, 2000
-

-

-

-

Dotazníkový prieskum
OZ Vydra, 2000

zistenie záujmu
obyvateľov obce
o cestovný ruch ako
zdroj príjmov
zistenie možností
rozvíjať remeselnícku
výrobu a predaj
výrobkov v regióne
i mimo neho
zistenie spokojnosti
občanov so
smerovaním obce,
prácou poslancov,
samosprávy
zistenie, čo
obyvateľom v obci
chýba

-

-

-

-

-

poradenstvo a finančná
pomoc v oblasti ubytovanie
v súkromí, remeselná výroba
získanie počítačovej
a jazykovej gramotnosti
viac spolupráce poslancov
a samosprávy s občanmi,
zlepšenie komunikácie,
väčšia angažovanosť
poslancov pri práci
v zastupiteľstve a riešení
problémov občanov
transparentnosť práce a aktivít
OcÚ
kanalizácia, údržba ciest,
rigolov,
osvetlenie ulíc, zastrešenie
zastávok,
čistota v obci, viac kultúrnych
podujatí,
pracovné príležitosti (aj pre
Rómov),
pomoc mladým rodinám pri
riešení bytovej otázky,
alkoholizmus v obci,
kontajnery na špecifické druhy
odpadu,
využitie obecných budov,
vybudovanie ihrísk pre deti,
kúpalisko, klzisko
spolupráca pri budovaní
ubytovacích kapacít
pre turistov a ich využitia,
odstránenie čiernych skládok,
kontajnery pre Rómov,
skrášlenie a údržba verejných
priestranstiev, riedenie
odpadu,
riešiť vandalizmus,
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-

-

-

-

zlepšenie spolupráce samosprávy
a občanov informovanosti smerom
k občanom
usmernenie ďalšieho vývoja a života
v obci
zlepšenie podmienok pre cestovný
ruch, sprehľadnenie potrieb
a možností pri jeho rozširovaní
zníženie nezamestnanosti
vytvorenie poradenských a iných
služieb
oživenie kultúrneho a spoločenského
života
prebudenie záujmu občanov o veci
verejné a poslancov o prácu
v zastupiteľstve
vybudovanie kanalizácie,
vybudovanie zariadení pre športové
a voľnočasové aktivity,
zlepšenie vzdelávacích možností
v obci,
pomoc pri presadzovaní detských
talentov (aj Rómskych)
vytvorenie systému finančnej pomoci
pre začínajúcich drobných
podnikateľov, ubytovateľov,
remeselníkov

Prieskum bol realizovaný OZ
Vydra, bez zapojenia rómskej
komunity, potreby boli
spracované podľa miestnych
častí, prezentované zväčša
nerómskou komunitou, návrhy
projektov a aktivity sú
čiastočne realizované obcou
Čierny Balog, OZ Vydra
a Komunitným centrom n.o.
s priamym i nepriamym
dopadom na zlepšenie života
rómskej komunity

-

-

čistota Hrona,
aktívne zapojenie obyvateľov
do procesu zvýšenia životnej
úrovne,
verené WC,
vyriešenie voľného pohybu
psov a domácich zvierat,
zabezpečiť využitie voľného
času pre mládež,
riešenie otázky pitnej vody,
zlepšenie autobusovej
dopravy, televízneho signálu,
rozšírenie turistického ruchu,
stravovacích služieb,
rozšírenie služieb v obci,
zviditeľnenie obce,
zapojenie dlhodobo
nezamestnaných do VPP,
zlepšenie prechodov cez rieku
Hron,
vybudovanie chodníkov
v obci,
zlepšenie medziľudských
vzťahov
Bez zapojenia

Rozvojový program
mikroregiónu Čierny
Hron ako ÚPP
-

-

Ideálny starosta, ideálny
obec – projekt
načúvania, 2002

Program rozvoja

-

zvýšenie záujmu
občanov o veci
verejné
zistenie potrieb
občanov, zlepšenie
spolupráce so
samosprávou
obhajoba záujmov
občanov

skvalitnenie poskytovania

-

nezamestnanosť
čistota v obci
pitná voda
cesty v obci
kanalizácia
voľný čas
verejné osvetlenie
protipovodňové opatrenia
plynofikácia obce
Rómska menšina
nezáujem občanov o veci
verejné
chýbajúce služby
medziľudské vzťahy
odpady
Podporné a odľahčovacie
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Výsledky dotazníkového prieskumu boli
prezentované a doručené starostke obce
a obecnému zastupiteľstvu.

-

Vytvorenie strediska osobnej hygieny

Projekt realizovaný
Komunitným centrom n.o.
s priamym zapojením
zástupcov rómskej komunity
do dotazníkového prieskumu

Dokument bol spracovaný

sociálnych služieb v obci
Čierny Balog
pre roky 2004 – 2006,
2003

sociálnych služieb v obci
spoločným koordinovaným
postupom všetkých
poskytovateľov sociálnych
služieb v obci Čierny
Balog

-

služby rodine pre seniorov
a zdravotne postihnutých
Služby krízovej intervencie pre
rodiny a jednotlivcov v kríze
Služby sociálnej starostlivosti
pre seniorov a zdravotne
postihnutých

-

-

-

-

Audit územia a zdrojov
Mikroregiónu Čierny
Hron, 2004

-

-

-

Stratégia rozvoja
mikroregiónu Muránska
Planina, 2005 - 2006

audit zdrojov územia
(mapuje a hodnotí
východiskovú situáciu
územia)
programový dokument
(naštartovanie rozvoja
kľúčových oblastí
územia,
programovanie
rozvoja územia)
Do roku 2015 zvýšiť
úroveň kvality života
obyvateľov v území
s využitím miestnych
zdrojov za aktívnej
účasti občanov

Podporiť aktivity klubu dôchodcov
Vytvoriť stravovaciu službu
s primeranou cenou a skladbou jedál
zodpovedajúcej staršej vekovej
kategórii
Vytvorenie prepravnej služby pre
prevozy na osobnú hygienu, do kostola,
na nákupy, k lekárovi, dovoz stravy,
rozvoz šatstva do a z práčovne,
jednorazové pohotovostné použitie
Vybudovať hospic
Vytvárať podmienky zapájanie sa
detí sociálne slabších rodín a málo
podnetného prostredia do života
obce
Hľadať možnosti riešenia problémov
tejto cieľovej skupiny (jednotlivci v kríze)

v Komunitnom centre n.o., bez
priameho zapojenia zástupcov
rómskych komunít,
s podrobným zoznam
obyvateľov rómskych osád
a rodín v hmotnej núdzi,
implementácia aktivít je
s priamym dopadom na
obyvateľov rómskych osád

Bez zapojenia a dopadu na
rómsku komunitu

-

-

-

Rozvinúť a skvalitniť ponuku
cestovného ruchu ako
prostriedok ekonomického
rozvoja mikroregiónu

-

Vytvoriť priaznivé a zlepšiť
existujúce podmienky pre
malé a stredné podnikanie na
báze miestnych surovín
v mikroregióne

-

Zvýšiť vzdelanosť, zlepšiť
zručnosti a rozvíjať schopnosti
obyvateľov

-

-

-

-

-

Zmeniť správanie obyvateľov
smerom k zodpovednosti
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-

Podpora udržateľných podnikateľských
aktivít v CR
Podpora doplnkových aktivít v CR
Podpora propagácie a prezentácie
mikroregiónu
Podpora podnikania
v poľnohospodárstve a lesníctve
Podpora finalizácie výroby
a spracovania miestnych surovín
Podpora podnikania v službách
Podpora zvyšovania kvalifikácie,
zlepšovania vedomostí a zručností
zamestnancov podnikateľských
subjektov a ďalších záujemcov
Podpora získavania a rozvoja
manažérskych, líderských a ďalších
schopností, vedomostí, zručností
Podpora individuálnych a skupinových
aktivít na ochranu, zlepšenie, tvorbu

Dokument bol spracovaný
obcou Čierny Balog, bez
priameho zapojenia rómskej
komunity, v súčasnosti
v procese aktualizácie
a prípravy na implementáciu,
vytvára predpoklady pre
priame zapojenie obyvateľov
rómskych osád do
implementácie

a ohľaduplnosti k životnému
prostrediu a krajine vzhľadom
na existenciu národného
parku v mikroregióne
-

Marketingová stratégia –
Lesnícky skanzen vo
Vydrovskej doline, 2005

-

-

Využitie opusteného
areálu píly Jánošovka
na Čiernom Balogu,
2007
Koncepcia rozvoja
školstva – 1. etapa, 2007

-

životného prostredia a krajiny

Bez zapojenia

odhaliť ďalšie
možnosti rozvoja
ponuky Vydrovskej
doliny
odhaliť prednosti
a úskalia v spolupráci
partnerov
navrhnúť ponuku
návštevníkom, ktorá
bude zahŕňať zážitky
a plnohodnotný pobyt
záchrana technických
pamiatok (parného
stroja) v areály píly

-

Cieľom tejto koncepcie je
poukázať na aktuálny stav
v našej obci a hľadať
východiská pre vytvorenie
fungujúceho a efektívneho
súboru škôl a školských
zariadení

využitie pre expozíciu spracovania
dreva
výstavba enviromentálneho parku

Bez zapojenia

Bez zapojenia, s priamym
dopadom vzdelávanie detí
z rómskych osád
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2.2.

Projekty realizované pre sociálnou inklúziou rómskych komunít

Na území obce boli realizované projekty so zameraním na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom
mimovládnych organizácií od roku 1999.

Komuninté centrum n.o.

OZ Vydra
– Vidiecka
rozvojová aktivita

Realizátor
projektu

Názov projektu

Všetci sme nejakí,
ale môžeme
byť lepší

Vzdelanie je prvý
predpoklad

Najprv posilniť,
potom integrovať...

Pomôžme tým
najmenším
Folklórny súbor
Tanec v srdci
Keliben
adro jillo

Detské divadlo

Cieľ projektu
Naučiť spoločne žiť a spolupracovať rôzne skupiny detí (rómske, nerómske,
z detských domovov), získavať pozitívne skúsenosti pre šírenie tolerancie
k menšinám. Prostredníctvom zážitkov, skúseností, zručností detí zo
znevýhodneného prostredia, ktoré im neposkytuje komunita, vytvárať
priestor pre zdravé spolunažívanie s odlišnými skupinami (voľnočasové
programy, pre deti, klubové aktivity, tábory a i.)
Zlepšiť predpoklady rómskych detí pre úspešné absolvovanie základnej
školy.
Pozn.: Pilotný projekt nultého ročníka a rómskej asistencie v MŠ a ZŠ.

Zvýšiť predpoklady, možnosti, schopnosti rómskych detí a mládeže „z ulice“
zaradiť sa do majoritnej spoločnosti a cez prezentáciu rómskeho folklóru
lámať bariéry u nerómov (voľnočasové aktivity pre deti a mládež, klubová
činnosť, činnosť folklórneho súboru a i.)
Dlhodobo, cielene a pozitívne vplývať na zlepšovanie vzdelanostnej,
kultúrnej a spoločenskej úrovne Rómov žijúcich v obci Čierny Balog.
Pozn. Pokračovanie projektu rómskej asistencie v ZŠ a MŠ.
Podpora využívania voľného času detí a mládeže, materiálne vybavenie FS
a zachovávanie rómskych tradícií.

Zapojiť rómske deti do kultúrneho života v obci, vymaniť ich z málo
motivujúceho prostredia, vyplniť ich čas zmysluplnou činnosťou, rozvíjanie
zručností v slovenskou jazyku, súvislého vyjadrovania, rozvíjanie
manuálnych zručností detí, spoločenských návykov, estetického cítenia.
Pozn: projekt realizovaný pre deti v MŠ Čierny Balog

Rok
ukončenia
projektu

2000

2002

2002

2003

Výška
finančnej podpory
a zdroj
financovania

235 700,-Sk

2.000 EUR
Nadácia pre podporu
občianskych aktivít –
Rozvoj národnostných
menšín.
14.723 EUR, Nadácia
pre podporu
občianskych aktivít –
Rozvoj národnostných
menšín
147.300,-Sk Úrad
vlády SR, Program
tolerancie k menšinám

2003

126.800,- Sk Úrad
vlády SR, Program
tolerancie k menšinám

2003

15.000,-Sk, Nadácia
otvorenej spoločnosti

Obec Čierny Balog

Cesta za zdravím

2.3.

Program
komunitnej
sociálnej práce
v obciach

Predchádzanie sociálno-patologickým javom, ktoré sa vyskytujú
v komunitách (nedostatočná hygiena, závislosti, predčasná sexualita,
neplánované rodičovstvo, uzavretosť komunity voči majoritnej spoločnosti,
vzťah k životnému prostrediu).
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín
obyvateľov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky
prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci v domácom prostredí.
Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, marginalizovaných
rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Predchádzanie vzniku
krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí,
predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu,
fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a
zamedzenie nárastu sociálno patologických javov. Zlepšenie sociálnej
situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity
a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie. Integrovanie
marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby
a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

2006

105.000,-Sk, Nadácia
otvorenej spoločnosti

trvá

536 412,- Sk
Fond sociálneho
rozvoja

Audit subjektov poskytujúcich služby a programy pre obyvateľov rómskych osád

Audit subjektov popisuje zoznam poskytovateľov služieb a programov, ktoré sú realizované a zabezpečované na území obce pre
obyvateľov rómskych osád a svojimi činnosťami môžu aktívne participovať na opatreniach navrhnutých v komplexnej stratégii
rozvoja rómskych osád.

Obec Čierny
Balog

SUBJEKT

PROGRAM/SLUŽBA
Program komunitnej
sociálnej práce
v obciach

Sociálni pracovníci
-

Vyhľadávacia činnosť
Sociálne poradenstvo
Opatrovateľská služba
Umiestňovanie do zariadení
soc. služieb (DD, DSS a i.)

-

-

Komisia sociálno-bytová
a zdravotná

Vyhľadávacia činnosť
(jednotlivci a rodiny,
ktoré potrebujú
pomoc).
Sprevádzanie
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-

-

Posúdenie poskytnutia
jednorazových
sociálnych výpomocí
Finančná podpora
aktivít pre

Aktivačné práce

-

Triedenie domového
odpadu
Udržiavanie čistoty
verejných
priestranstiev

Kultúrnospoločenské
a športové
podujatia
- Oslavy
patróna obce
- Október
mesiac úcty
k starším

-

-

-

Sociálno-právna ochrana
a sociálna kuratela detí a
dospelých
Osobitný príjemca dávok
v hmotnej núdzi, prídavkov
na deti, dôchodcovských
príspevkov
Spolupráca s inštitúciami
(poskytovanie údajov,
informácií a i. ÚPSVaR,
Sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne a i.)

-

-

-

-

-

-

k lekárom, na úrady
Sprostredkovanie
kontaktu medzi
klientom, úradmi,
lekármi a pod.
Spolupráca so
školami, lekármi
(hygiena, záškoláctvo
a i.)
Sprostredkovanie
spolupráce rodiny
a školy
Pomoc pri vyhľadávaní
zamestnania
Administratívne práce
(písanie žiadostí
a pod.)
Individuálne
poradenstvo
Voľnočasové
programy pre deti,
mládež a dospelých
Osvetové aktivity
(zdravie, hygiena a i.)

Pracovníčka stavebného
úradu

-

znevýhodnené skupiny
obyvateľov (deti zo
sociálne slabých rodín,
rodiny v kríze,
dôchodcovia, ZŤP a i.)
Riešenie priestupkov,
problémov záškoláctva

Komisia stavebná
Komisia verejného
poriadku

-

Ľudské
Sociálny pracovník v trvalom
pracovnom pomere (2)
Komunitný sociálny
pracovník (1)
Asistent komunitného
sociálneho pracovníka (2)
Koordinátori aktivačných
prác

-

Materiálne
PC technika
Knižnica
Kancelárska technika
Stroje a zariadenia
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ZDROJE
Priestorové
Nevyužité budovy
- Kultúrny dom Čierny
Balog
- Kultúrny dom
Medveďovo
- Budova bývalej ZŠ
Krám

-

Finančné
Rozpočet obce
Dotácie a dary
Gratny

Iné
- Zahorka s.r.o.

-

Aktivační pracovníci
Člen komisie sociánobytovej a zdravotnej (5)
Ostatní zamestnanci obce
Pracovníci na
a absolventskej praxi

Športové plochy a ihriská
- Futbalové ihrisko
Dobroč, Jánošovka, Č.
Balog
Iné
- Amfiteáter ČHŽ
- Lúky a pasienky
PROGRAM/SLUŹBA

Základná škola
Krám

Základná škola Jánošovka

Základné úlohy
-

-

Základné vzdelanie
Výchova (spoločenské
normy, stravovacie
a hygienické návyky)
Kontakt s rodinou
Školský klub (príprava na
vyučovanie)
Vyhľadávacia činnosť
(týrané a zneužívané deti)
Vzdelávacie a poznávacie
podujatia (školské výlety a i.)

Ľudské
- Asistent učiteľa (2)
- Pedagogickí pracovníci
- Rodičovská rada
- Rodičia detí

-

-

Základné vzdelanie 1. – 4.
Výchova (spoločenské
normy, stravovacie
a hygienické návyky)
Kontakt s rodinou
Školský klub (príprava na
vyučovanie)

Mimoškolské aktivity
-

-

-

-

Základné úlohy
-

Štátne dotácie
a programy
Prospechové štipendiá
Príspevky na stravu
a školské pomôcky
Asistent učiteľa
Vzdelávacie poukazy
Infovek

-

Záujmové krúžky
(športové, hudobné,
tanečné a i.)
Kultúrno-spoločenské
podujatia (akadémie,
koncerty a i.)
Realizácia projektov
(Zdravá škola, NDS
a i.)

ZDROJE
Materiálne
Priestorové
Technické vybavenie
- Učebne
(PC,
- Telocvičňa
Učebné pomôcky
- Jedáleň
Športové náradie
- Dvor
(náčinie)
PROGRAM/SLUŹBA
Štátne dotácie
Mimoškolské aktivity
a programy
Prospechové štipendiá - Záujmové krúžky
Príspevky na školské
pomôcky a stravu
Asistent učiteľa
Vzdelávacie poukazy
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Iné

-

Finančné
Rozpočet školy
Dotácie a dary
Granty

Iné

Iné

-

Vyhľadávacia činnosť
(týrané a zneužívané deti)
Vzdelávacie a poznávacie
podujatia (školské výlety a i.)

Ľudské
- Asistent učiteľa (1)
- Pedagogickí pracovníci
- Rodičovská rada
- Rodičia detí

-

ZDROJE
Priestorové
- Učebne
- Jedáleň
- Dvor

Materiálne
Technické vybavenie
(PC a i.)
Učebné pomôcky

-

Finančné
Rozpočet školy
Dotácie a dary
Granty

Iné

Špeciálna základná
škola

Základná škola
Dobroč

PROGRAMY/SLUŽBY
Základné úlohy

Mimoškolské aktivity

Iné
-

-

Ľudské
Pedagogickí pracovníci
Rodičovská rada

-

Základné úlohy
-

-

Materská
škola Čierny
Balog

Štátne dotácie
a programy

Základné vzdelanie
Výchova (spoločenské
normy, hygienické návyky)
Kontakt s rodinou
Vyhľadávacia činnosť
(týrané a zneužívané deti)
Ľudské
Asistent učiteľa 1
Pedagogickí pracovníci
Základné úlohy

-

Predškolská príprava
Jazykový rozvoj
Spoločenské normy
(stravovacie a hygienické
návyky)

-

ZDROJE
Materiálne
Priestorové
Technické vybavenie
(PC, dataprojektor)
PROGRAMY/SLUŽBY
Štátne dotácie
Mimoškolské aktivity
a programy
Asistent učiteľa

ZDROJE
Priestorové
- Učebne
- Dvor a záhrada
PROGRAMY/SLUŽBY
Štátne dotácie a programy
Mimoškolské aktivity
- Príspevky na
stravovanie
a pomôcky
Materiálne
- Učebné pomôcky
- Športové náradie

19

-

Realizácia projektov
(Hviezdička)
Finančné
Dotácie a dary
Granty

Iné

Iné

-

Finančné
Rozpočet školy
Dotácie a dary
Iné

Iné

-

Spolupráca s rodinou

-

Ľudské
Pedagogickí pracovníci

-

Komunitné centum n.o.

Materská škola Krám

-

Základné úlohy

-

Predškolská príprava
Jazykový rozvoj
Spoločenské normy
(stravovacie a hygienické
návyky)
Spolupráca s rodinou

-

Ľudské
Pedagogickí pracovníci

-

Sociálne služby
Sociálne poradenstvo
a prevencia
- Komplexné individuálne
poradenstvo
(administratívne služby,
vyhľadávanie práce,
sprevádzanie na úrady,
pomoc pri vybavení
kompenzačných pomôcok a
i...)

-

-

ZDROJE
Materiálne
Priestorové
Didaktické pomôcky
- Triedy
Hračky
- Jedáleň
Zariadenie z projektu
- Dvor
PHARE
Zariadenie vo dvore
(preliezačky,
pieskoviská, hojdačky
a i.)
PROGRAMY/SLUŽBY
Štátne dotácie
Mimoškolské aktivity
a programy

-

-

Iné

Finančné
Rozpočet MŠ
Dotácie a dary

Iné

Príspevky na stravovanie
a pomôcky

ZDROJE
Materiálne
Priestorové
- Triedy
Didaktické pomôcky
Vonkajšie zariadenie
- Jedáleň
(preliezačky,pieskovis
- Dvor a záhrada
ko, hojdačky a i.)
PROGRAMY/SLUŽBY

Rómsky folklórny súbor
Keliben andro Jillo
-

-

Metodická pomoc pri
vedení súboru
Pomoc pri
materiálnom
zabezpečení činnosti
súboru
Prezentácia Rómskej
kultúry
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Pracovná dielňa pre ZŤP
-

-

výroba dekoratívnych
a darčekových
predmetov
individuálne
poradenstvo
a konzultácie

Finančné

Iné

Kultúrno-spoločenské
podujatia
-

kontakt so
spoločenským
prostredím pre
seniorov

-

Vzdelávacie
a osvetové
programy
zdravie,
hygiena
zvyšovanie
kvalifikácie
jazykové kurzy

Voľnočasové programy pre
deti z málo podnetného
prostredia
- Spolupráca s pracovníkmi
Komunitnej sociálnej práce
Opatrovateľská služba
-

-

Ľudské
opatrovateľky 3
sociálna pracovníčka 1
dobrovoľníci

-

-

Kýčera n.o.

-

-

-

OZ
Lavuta

-

ZDROJE
Materiálne
Priestorové
- kancelárske priestory
PC a kancelárska
- spoločenská miestnosť
technika
Športové náradie,
- relaxačná miestnosť
relaxačné
- nebytové priestory
a posilňovacie
v podkroví
zariadenia
- kúpeľňa so
Náradie na remeselnú
sprchovacím kútom
výrobu (krosná a i.)
a samostatným
Rádiomagnetofón
vchodom
Kroje pre RFS
- dvor
Hudobné nástroje pre
RFS
Odborná knižnica
PROGRAMY/SLUŽBY

Finančné
- dotácie z rozpočtu
obce
- dotácie z VUC
- dary a granty
- samofinancujúce
aktivity (prenájom
priestorov, služby)

-

-

Iné
bezbariérovosť
programový
dokument
rozvoja
sociálnych
služieb
akreditovaný
kurz „Ako
začať
podnikať“

Kultúrno-spoločenské
podujatia a festivaly
organizačné a programové
zabezpečenie
udržiavanie tradícií
Ľudské
členovia FS (Malá a Veľká
Kýčera)
vedúci FS
ľudová hudba Kalo-Parno 4
(2 rómski hudobníci)

ZDROJE
Priestorové

Materiálne
-

PROGRAMY/SLUŽBY
Súkromná základná umelecká
škola
- výučba hry na hudobné
nástroje pre deti zo sociálne

21

-

Finančné
dary a granty
vlastná činnosť
(služby)

Iné

slabého prostredia

-

Ľudské
pedagogickí pracovníci
členská základňa OZ Lavuta
Tábory a programy pre deti

-

OZ Vydra

-

-

tábory pre deti zo
znevýhodneného prostredia
jednorazové podujatia
a programy (deň detí,
Mikuláš a i.)
spolupráca s Komisiou
sociálno-bytovou
a zdravotnou
Ľudské
pracovníci OZ Vydra 2
členská základňa OZ
dobrovoľníci a sympatizanti

ZDROJE
Priestorové

Materiálne

PROGRAMY/SLUŽBY
Administratívne služby
Prezentácia rómskej
a poradenstvo
kultúry
- faxovanie
- angažovanie ľudovej
- písanie žiadostí
hudby Kalo-Parno
- kopírovanie
- angažovanie RFS
- konzultácie
Keliben andro Jillo

-

Materiálne
PC technika
a kancelárska technika
Odborná knižnica
Amfiteáter vo Vydrove
Zariadenie pre
stanové tábory (stany,
postele, poľná
kuchyňa a i.)

ZDROJE
Priestorové
- kancelárske priestory
- dvor a záhrada

-

Finančné
dotácie
úhrady

Iné

Podpora
zamestnanosti
príležitostné
pomocné práce

Finančné
-

Farský
úrad
Čierny
Balog

-

Duchovná obnova
-

príprava detí a dospelých na
sviatosti
osobné rozhovory

PROGRAMY/SLUŽBY
Voľnočasové aktivity pre
deti a mládež
- jednorazové
organizované
podujatia (výlety,
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Iné
profesionálne
skúsenosti
z realizácie
projektov pre
deti
a dospelých
z rómskych
osád
profesionálne
skúsenosti
s realizáciou
voľnočasových
programov pre
deti

-

-

sväté omše

Ľudské
duchovný
dobrovoľníci

-

súťaže a i.)
tábory
klubové aktivity

-

Materiálne
spoločenské hry a i.
knižnica
PC, TV a i.
detské ihrisko

Športové vyžitie

Služby

- pasívne športové vyžitie
(diváci)

-

TJ Tatran

-

-

Ľudské
Funkcionári TJ
tréneri
dobrovoľníci TJ

-

Stávková
kancelária
Pohostinské
zariadenie

Materiálne
dresy
športové náradie
technika na údržbu
ihriska
tribúna a i.

ZDROJE
Priestorové
- Spoločenské
miestnosti
- Dvor
- Záhrada

PROGRAMY/SLUŽBY
Kultúrno-spoločenské
podujatia
- Diskotéky
- Koncerty
- Futbalové turnaje
- Oslavy patróna
obce
ZDROJE
Priestorové
- futbalové ihrisko
- šatne

Finančné
- dary a granty

Finančné
- dotácie z rozpočtu
obec
- vlastné zdroje
(prevádzka
pohostinského
zariadenia,
stávkovej kancelárie,
vstupné)
- dary

Iné

-

ŠK Partizán

PROGRAMY/SLUŽBY
-

-

Športové vyžitie
aktívne (členovia futbalových
mužstiev - deti, možnosť
využívania futbalového
ihriska - deti)
pasívne športové vyžite
(diváci)

Ľudské

ZDROJE
Priestorové

Materiálne
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Finančné

Iné

Iné
skúsenosti
s organizačný
m
zabezpečením
podujatí

-

funkcionári ŠK
zamestnanci ŠK
dobrovoľníci ŠK

-

dresy
športové náradie
technika na údržbu
ihriska
tribúna a i.

- futbalové ihrisko
- šatne

-

-
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dotácie z rozpočtu
obec
vlastné zdroje
(prevádzka
pohostinského
zariadenia,
stávkovej kancelárie,
vstupné)
dary

3. Strategická časť
3.1. Vízia
Vízia obce bola sformulovaná na obdobie 10 rokov aktualizovaním výstupov dotazníkových
prieskumov a vízií spracovaných pri tvorbe rozvojových dokumentov v obci v rokoch 2000 –
2007. Pracovná skupina zadefinovala víziu celej obce, nielen rómskych osád, pretože
rómske osady sú neoddeliteľnou súčasťou obce.
Vízia obce Čierny Balog na roky 2007 - 2017
Obec Čierny Balog je rozvinutá, moderná, upravená, čistá, bezpečná a atraktívna pre
obyvateľov aj návštevníkov. Ľudia, ktorí tu žijú sú hrdí na svoj domov, sú priateľskí, láskaví,
pohostinní, vzdelaní, majú záujem o veci verejné a dodržiavajú spoločenské a etické
pravidlá. Ich vzájomná komunikácia vedie k porozumeniu, rešpektovaniu sa, spolupráci
a vzájomnej pomoci. Všetci obyvatelia sú rovnoprávni, spoločne sa stretávajú a žijú
dôstojným životom.
Celková architektúra nenarúša vidiecky ráz obce. Obyvatelia bývajú v upravených domoch.
Aj v rómskych osadách sú postavené nové domy a každá rodina má svoj byt.
V obci a blízkom okolí je dostatok vhodných pracovných príležitostí pre všetkých, bez
diskriminácie menšinových a znevýhodnených skupín. Obyvatelia pracujú najmä v lesnom
hospodárstve, poľnohospodárstve, cestovnom ruchu a službách, zaoberajú sa tradičnými
remeslami. Pri svojej práci využívajú prírodné zdroje a ekologické technológie. Za svoju
prácu sú dostatočne finančne odmenení.
Obyvateľom sú poskytované kvalitné a dostupné zdravotné a sociálne služby s dôrazom na
prevenciu. Zabezpečované sú v domácom prostredí alebo v zariadeniach. Obec venuje
zvýšenú pozornosť a starostlivosť dospievajúcej mládeži, mladým rodinám, rodinám
a jednotlivcom v kríze, starším, osamelým a chorým občanom. Ochotná a spolupracujúca
samospráva napomáha vytvárať dostatok možností spoločenského, kultúrneho, duchovného
a športového vyžitia.
Pre obyvateľov obce sú poskytované profesionálne služby s dostupnými cenami
a regionálnymi zľavami.
Školy, školské zariadenia a iné subjekty svojou atraktivitou, vysokou materiálno-technickou
vybavenosťou zabezpečujú, kvalitnú výchovu a vzdelávanie s prvkami alternatívnej výučby,
bohatú mimoškolskú činnosť a voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre všetkých obyvateľov.
V obci je vybudovaná komplexná infraštruktúra, vrátane Rómskych osád (kanalizácia, cesty,
vodovod, chodníky a i.)

3.2. SWOT ANALÝZY
SWOT analýzy zachytávajú východiskový stav v obci Čierny Balog, vrátane rómskych osád.
Vznikli aktualizáciou výstupov „projektov načúvania“ a dotazníkových prieskumov v obci od
roku 1999, z dotazníkového prieskumu zrealizovaného v rámci tvorby komplexnej stratégie
rozvoja rómskych osád a výstupov stretnutí pracovnej a riadiacej skupiny.
3.2.1 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky
-

-

V obci je ukončený ROEP
Lyžiarske
stredisko
s vybudovanou
infraštruktúrou
a službami
(parkovisko,
inžinierske siete)
Skúsenosti MVO, obce, podnikateľov
s realizáciou
investičných
projektov

Slabé stránky
-

Nedopracované
základné
rozvojové
dokumenty obce (PHSR, Územný plán a i.)
Nedobudovaná kanalizácia
Nevybudované chodníky
Chýbajú prístupové mosty k rodinným
domom v osade Medveďovo

a projektov z finančných prostriedkov EU

-

Príležitosti
-

Programy EU a SR v programovacom období
2007 – 2013
Programy
bankových
subjektov
pre
samosprávy
Nové technológie a prístupy
Možnosť získavania skúseností zo zahraničia

-

Nevyhovujúce mosty cez Čierny Hron
Nevybudované cesty v rómskych osadách
Pusté, Medveďovo, Čierny Balog
Stará a poruchová vodovodná sieť
Nedostatočne využívané obecné budovy
Nedostatočne využívané obecné pozemky
Nedostatok parkovacích plôch v obci
Chýbajú prístupné verejné WC
Nedostatočná kapacita energetických sietí
(časné výpadky)
Nedostatočná internetizácia (miesta úplne bez
signálu)
Chýbajú
projektové
dokumentácie
na
dobudovanie
kanalizácie,
rekonštrukciu
obecných budov, revitalizáciu verejných
priestranstiev
Vysoký
počet
rómskych
obyvateľov
s nízkym štandardom bývania.
Existencia chatrčí a obydlí nevhodných pre
bývanie v osade Pusté a Medveďovo
Nevysporiadané pozemky pod obydliami
v rómskych osadách
Existencia čiernych stavieb v Rómskych
osadách
Rozľahlosť a členitosť obce
Nevhodná lokalizácia Rómskych osád
Vysoká
finančná
a časová
náročnosť
vybudovania infraštruktúry
Ohrozenia
Geografické umiestnenie obce
v doline,
geografická izolovanosť
Živelné pohromy
Vandalizmus
Korupcia pri získavaní finančných prostriedkov

3.2.2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Silné stránky
-

-

-

Činnosť aktivačných pracovníkov v obci
(čistenie Čierneho Hrona, vodných tokov,
údržba verejných priestranstiev, cintorínov
a i.)
Zachovaný prírodný potenciál obce a okolia
Zvýšenie záujmu ľudí o úpravu okolia domov
(domy, dvory, záhrady...)
Upravené kostoly a ich okolie
Udržiavané náhradné zdroje pitnej vody
(žliebky, studničky, granty...) a drobná
architektúra (prístrešky a i.)
Spracovaná integrovaná stratégia rozvoja
mikroregiónu Muránska Planina

Slabé stránky
-

-
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Ľahostajnosť ľudí k životnému prostrediu
a čistote verejných priestranstiev
Nedostatočné
povedomie
občanov
o
nakladaní s domovým odpadom
Existencia smetísk a čiernych skládok.
Neporiadok v rómskych osadách a ich okolí
Vysoké náklady z rozpočtu obce na uskladnenie
odpadu
Plytké a neupravené koryto Hrona a jeho prítokov
Nedostatočné protipovodňové opatrenia na
prítokoch Hrona
Narúšanie koryta Čierneho Hrona a potokov
občanmi
Domovým odpadom znečistený Čierny Hron
Palivová základňa zdrojov tepla v rodinných
domoch
a organizáciách
(uhlie,
drevo..)
znečisťujúca ovzdušie v zimných mesiacoch.
Zvyšujúca sa frekventovanosť a nadmerné

Príležitosti
-

-

Využitie alternatívnych zdrojov energií
(štiepka, voda, slnečná energia)
Využitie možností legislatívy SR a obecných
nariadení
pre
kontrolu
a postih
„znečisťovateľov“
Využitie programov SR a EU pre zachovanie
a skrášlenie životného prostredia
Využitie existujúcich osvetových programov
(vytvorenie vlastných) a dobrých skúseností
Členstvo obce vo VSP MP

-

zaťažovanie miestnych komunikácií (osobné autá,
nákladné autá s drevom)
Nedostatky v estetizácii obce (vianočná výstavba,
úprava verejných priestranstiev a i.)
Ohrozenia
Expanzívny cestovný ruch
Zmena vidieckeho spôsobu života obyvateľov na
mestský
Živelné pohromy (povodne, kalamity, smršte...)
Zmeny klímy
Výstavba vodného diela Hronček

3.2.3. CESTOVNÝ RUCH
Slabé stránky

Silné stránky
Vhodné prírodné podmienky pre rozvoj
cestovného ruchu (čisté životné prostredie,
voda, vzduch...)
- Využívanie živých kultúrnych tradícií v obci
pre programy CR
- Zachovaný prírodný potenciál obce a okolia
- Prírastok ubytovacích kapacít
- Existencia unikátnych atrakcií a prírodných
zaujímavostí
regionálneho,
národného
a nadnárodného významu (ČHŽ, Lesnícky
skanzen, Dobročský prales, chránené
krajinné oblasti, územia a i.)
- Dobrá propagácia produktov cestovného
ruchu
- Pohostinní a otvorení obyvatelia obce
- Lyžiarske
stredisko
s vybudovanou
infraštruktúrou
a službami
(parkovisko,
informačná kancelária, siete, vleky, služby...)
- Pozitívny obraz obce navonok, dobré meno
- Zachované pamiatky (kaplnky, kostoly,
vojnové hroby, architektúra, ČHŽ)
- Aktivity organizované z mimo obce v obci
(preteky do vrchu a i.)
- Partnerská spolupráca pri koordinácii rozvoja
Vydrovskej doliny (obec, Lesy SR, ČHŹ,
Vydra)
- Existencia marketingovej štúdie rozvoja
Vydrovskej doliny
- Gáter píla – štúdia
- Spracované diplomové práce, prieskumy a i.
Príležitosti

-

Spracovaná integrovaná stratégia rozvoja
MP Muránska Planina
Záujem podnikateľov v CR o čerpanie
prostriedkov
z prístupu
LEADER
a štrukturálnych fondov

-

-

-

-

-

Nedostatočný informačný systém v obci pre
návštevníkov
Nedostatočná
spolupráca
obce,
MVO,
podnikateľov
v CR
a
službách
v oblasti
marketingu, koordinácie programov, propagácie
v CR
Nie sú zosumarizované, podchytené a dostupné
pre verejnosť dôležité fakty z histórie obce
Chýba
múzeum
dokumentujúce
históriu,
prezentujúce tradície a remeslá v obci
Nedostatok značených turistických trás, cyklotrás,
bežeckých trás
Neexistujú regionálne zľavy pri využívaní
miestnych atrakcií (ČHŽ, lyžiarske stredisko)
Nedokončená webová stránka obce

Ohrozenia
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Expanzívny cestovný ruch
Zmena vidieckeho charakteru obce na mestský

3.2.4. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
Silné stránky
-

-

-

-

Slabé stránky

Existuje Program rozvoja sociálnych
služieb v obci
Dostupná zdravotnícka starostlivosť pre
všetkých občanov na území obce
(zdravotné stredisko, ADOS)
Zabezpečený
styk
so
spoločenským
prostredím pre mobilných dôchodcov.
Existujúce voľnočasové aktivity pre nerómske
deti
Pastoračná činnosť miestnych duchovných
(duchovná útecha pre všetky skupiny)
Fungujúce charitatívne zbierky, burzy
ošatenia.
Dobré poradenstvo v oblasti umiestnenia do
detských domovov a ústavov.
Aktuálne informácie z „terénnej práce
spomedzi
ľudí“
aj
so
sociálne
problematických rodín, jednotlivcov –
ADOS, dotazníkové prieskumy KC n.o.,
KSP
Pozornosť rodinám v hmotnej núdzi
Vykonávanie
programu
Komunitnej
sociálnej práce v obci a v rómskych
osadách (3 pracovníci)
Činnosť
komisie
sociálno-bytovej
a zdravotnej pri OcÚ
Zabezpečené kompletné poradenstvo o soc.
službách (OcÚ, KSP, KC n.o.)
Zabezpečený prenos informácií medzi
subjektmi poskytujúcimi soc. služby.
Dobrovoľníci ČK zabezpečujú vyhľadávaciu
činnosť.
VZN obce o podmienkach poskytovania soc.
služieb.
Fungujúca opatrovateľská starostlivosť
Aktivity pre ZP v Komunitnom centre
(pracovná dielňa)
Činnosť neformálnej skupiny onkologických
pacientov „Pomôžme pomáhať“

-

-

-

-

-

-

Príležitosti
-

-

-

Možnosť mladých Rómov študovať na Odbornom učilišti internátnom Valaská
v oblasti
sociálnych
služieb
(odbor opatrovateľ/ka, pomocný/á kuchár/ka)
Možnosť
získavania
finančných
prostriedkov na sociálne služby z fondov
Európskej únie.
Prírodné danosti (vzduch, kľud), voľné
priestory vhodné pre zriaďovanie zariadení
sociálnych služieb (aj komerčné), DD.
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Chýbajúci styk so spoločenským prostredím pre
imobilných občanov.
Chýbajúca
možnosť
merania
tlaku
v domácnostiach pre seniorov.
Chýbajúca starostlivosť o osamelých mladších so
závislosťami.
Málo programov pre rómske deti vo všetkých
častiach obce.
Nevyužité priestory špeciálnej školy – budova,
ihrisko.
Chýba databáza/register klientov soc. služieb
spracovaných v elektronickej podobe, podľa
cieľových skupín.
Chýba rómsky asistent v základnej aj materskej
škole, pripravujúci programy pre rómske deti,
zabezpečujúci kontakt s osadami.
Chýba prepravná služba pre starších a ťažšie
mobilných občanov.
Chýba
poskytovanie
stravy
prispôsobenej
potrebám starším ľuďom (kašovitá, pôvodné jedlá),
vrátane rozvozu.
Nedostatok vykonávateľov opatrovateľskej služby dopyt je väčší ako ponuka.
Chýba kompletný prieskum medzi potenciálnymi
opatrovanými, či sú ochotní hradiť niektoré služby.
Chýba
prenos
informácií
o sociálnych
problémoch spomedzi ľudí do databázy a ich
aktualizácia.
Nie je špecifikovaná skupina ZP (neexistuje
databáza).
ZP sú izolovaní v domácom prostredí.
Nárast ľudí závislých na alkohole, drogách,
gamblerstve
V obci
neexistuje
zariadenie
s celodennou
starostlivosťou o chorých, starých a ZP občanov
(denný stacionár, hospic)
Chýbajú služby pre starších a osamelých
občanov, osamelých so závislosťami, ktorý
nemajú nárok na poskytovanie opatrovateľskej
služby (získanie dreva, stravovanie a i.)
Nedostatočná hygiena obyvateľov v rómskych
osadách
Ohrozenia
Neisté finančné krytie opatrovateľskej služby
a programov terénnej sociálnej práce
Neisté legislatívne prostredie v sociálnej oblasti.
Zhoršovanie zdravotného stavu populácie (nárast
civilizačných chorôb, zhoršovanie životného
prostredia a i.)

3.2.5. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
(školské a celoživotné vzdelávanie, zamestnanosť, ľudia a ich vlastnosti, postoje)

Silné stránky
-

-

Činnosť existujúcich a fungujúcich MVO
v obci
v oblasti
aktivít
pre
deti
a obyvateľov rómskych osád
Dostatok mimoškolských aktivít pre deti v ZŠ
Asistenti učiteľov na 2 ZŠ a ŠZŠ
Vyriešené autobusové spojenie v rámci
obce po skončení vyučovania
Otvorenie pobočky ĽŠU v ŠZŠ
Pôsobnosť
ekonomicky
stabilných
zamestnávateľov v obci (Lesy SR a i.)
Prírastok malých a stredných podnikateľov,
SZČO
Dostatok pracovnej sily
Návrat mladých ľudí do obce
V obci nie je medzi obyvateľmi anonymita

Slabé stránky
-

-

-

-

Príležitosti
-

programy EU pre rozvoj Ľudských zdrojov
v programovacom období 2007-2013
možnosť zapojiť sa do projektov na
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

-

Nedostatok pracovných príležitostí v obci
a okolí najmä pre mladých ľudí, ľudí pred
dôchodkovým vekom, ľudí s nízkym stupňom
vzdelania
Odliv
kvalitnej
pracovnej
sily
(mladých
a vzdelaných ľudí)
Absencia
voľnočasových
a vzdelávacích
programov pre mládež, ženy, dospelých,
seniorov
Neefektívne rozložené školstvo v obci
Zlé
medziľudské
vzťahy
(ľahostajnosť,
nezáujem, arogancia, nevraživosť občanov
z rôznych miestnych častí k sebe)
Predsudky voči Rómom zo strany nerómov
Arogancia Rómov voči nerómom
Zlé vzťahy medzi Rómami v jednotlivých
osadách, v rámci osád
Časté konflikty medzi Rómami v osade u
Medveďov
Nepísané
pravidlá
diskriminácie
medzi
Rómami
a nerómami
(prístup
do
pohostinstiev, reštaurácií, ku kultúre a i.)
Nízke ohodnocovanie práce v regióne
Nedostatočne technicky a materiálne vybavené
školy
Ohrozenia
nefunkčné systémy pri riadenia programov na
národnej úrovni
nesprávne cielené programy z národnej úrovne
smerom k cieľovým skupinám
ťažká dostupnosť podpory projektov pre rozvoj
ľudských zdrojov (lobing, klientelizmus a pod.)

3.2.6. KVALITA ŽIVOTA V OBCI (kultúra, šport, služby, samospráva...)
Silné stránky
-

-

Živé kultúrne tradície a kultúra v obci
Živá rómska kultúra (rómsky folklórny
súbor)
Zvýšenie informovanosti obyvateľov
doručením Baločana do každej domácnosti
Činnosť športových klubov (TJ Partizán, TJ
Tatran, Klub Biatlonu a i) a organizovaného
športu v obci (turisti, hokejisti, volejbalisti....
a i.)
Aktívni občania a fungujúce spolky,
organizácie, záujmové združenia
Vytváranie možností pre zapojenie sa do
života obce obyvateľov rómskych osád

Slabé stránky
-

-

-
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Nedostatočný sortiment služieb v obci
Vysoký počet pohostinských zariadení s nízkou
Nízka úroveň niektorých pohostinských zariadení
Nedodržiavanie legislatívy SR, VZN obce,
etických noriem zo strany poskytovateľov služieb
(nalievanie neplnoletým, nedodržiavanie
otváracích hodín, neplatenie daní, typovanie
neplnoletých, automaty...)
Nedostatok voľne dostupných malých
športových plôch (tenis, volejbal, basketbal
a i.) pre obyvateľov, turistov, obyvateľov
rómskych osád
V obci chýba kúpalisko, plaváreň alebo vodná

-

-

-

-

Individuálny prístup organizátorov
podujatí k špecifickým cieľovým
skupinám (Rómovia, dôchodcovia, ZP a i.)
Ochota podnikateľov finančne, materiálne,
technicky podporovať aktivity, podujatia
v obci
Úspešní rodáci pomáhajúci rozvoju obce,
majúci vzťah k obci, vracajúci sa do obce
Pre verejnosť prístupná telocvičňa v ZŠ
Jánošovka
Tradícia futbalových turnajov v miestnych
častiach
Výstavba ihrísk s umelou trávou
Miestne časti majú charakter samostatných
obcí
Zlepšenie prístupu k rómskym
obyvateľom a marginalizovaným
skupinám v oblasti služieb (samospráva,
MVO...)
Využívanie rôznorodej histórie obce a tradícií
pre rozvoj spoločenského života v obci

-

-

-

-

Príležitosti
-

-

Využitie lokálpatriotizmu obyvateľov
k miestnym častiam obce pri rozvoji obce
(šport, kultúra, športové plochy a i.)
Využitie majetku obce pre jej rozvoj a služby

-
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plocha.
Nedostatok dostupných priestorov pre
stretávanie sa mládeže, žien, záujmových
skupín, obyvateľov rómskych osád
V obci chýbajú združenia záujmovo – umeleckej
činnosti (spevácky zbor, ochotníci a i.)
Nedostatok kultúry, kultúrnych podujatí pre
Rómov (napr. rómske diskotéky)
Nezáujem ľudí o veci verejné
Nezáujem obyvateľov rómskych osád
o zapájanie sa do života obce
Slabý záujem niektorých obyvateľov rómskych
osád o riešenie vlastnej situácie
Nefunkčný systém šírenia informácií
v rómskych osadách o podujatiach, aktivitách
v obci
Nedostatočná komunikácia obce s občanmi
priamo vo volebných obvodoch
Nerešpektovanie a nedodržiavanie legislatívy
a VZN obce obyvateľmi (stavebný poriadok,
nariadenia o nakladaní s odpadmi, poplatková
povinnosť, voľne sa pohybujúce zvieratá po obci,
školská dochádzka, a i.)
Ničenie verejného majetku, vandalizmus
Neprofesionálny prístup zamestnancov OcÚ
k občanom
Nedostatočná ochrana súkromného majetku
a majetku obce (vandalizmus, časté krádeže,
podvody a i.)
Ohrozenia
Dlhodobá nepriaznivá sociálno-ekonomická
situácia obyvateľov rómskych osád

3.3. Analýza problémov
Analýza problémov bola spracovaná na stretnutiach pracovných skupín a riadiacej skupiny
metódou – Strom problémov. Analyzovaná bola situácia v rómskych osadách z pohľadu
spoločných i špecifických problémov obyvateľov rómskych osád.

HLAVNÝ PROBLÉM
Znižujúca sa životná úroveň a prehlbujúce sa sociálne vylúčenie obyvateľov
rómskych osád

1.

2.
Nevyhovujúce
bývanie obyvateľov
rómskych osád

Nevybudované miestne komunikácie, prístupové cesty a rigoly v
rómskych osadách (pozn.: rigoly sú súčasťou komunikácie)

Problém

Špecifický problém
1.1.
Obyvatelia rodinných
domov v osade Medveďovo
nemajú splnenú povinnosť
vybudovania prístupovej
cesty (mostík cez potok) k
rodinnému domu na
vlastné náklady
1.2.
Financovanie vybudovania
miestnych komunikácií v
rómskych osadách nie je
plánované v rozpočte obce
1.3.
Obec nemá spracované
projektové dokumentácie
na výstavbu
a rekonštrukciu miestnych
komunikácií v rómskych
osadách

1.4.
Budovanie ciest je
prepojené na dobudovanie
kanalizácie

Príčina
Ľahostajnosť obyvateľov k
Akútna potreba riešiť bytovú
legislatívnym podmienkam pri
otázku
výstavbe rodinných domov
Nedostatok prostriedkov na
Nedostatočné príjmy
úhradu nákladov spojených so
obyvateľov, nedostupnosť
získaním povolení, vyhotovením
úverov a pod.
geometrického plánu,
vybudovanie prístupovej cesty a
i. u obyvateľov rodinných domov.
Neznalosť legislatívy u niektorých obyvateľov
Výstavba, rekonštrukcia ciest v
rómskych osadách nie je
zahrnutá v generálnom pláne
opráv, nie je prioritou

Poslanci OZ dostatočne
nepoznajú potreby
obyvateľov rómskych osád
Obyvatelia rómskych osád
dostatočne nepresadzujú
svoje potreby u samosprávy
Nie sú navrhnuté odborné riešenia rekonštrukcie cesty v osade
Vydrovo - dolná ulica (úpravy rizikových úsekov a svahu
spadajúceho do Čierneho Hrona)

Obec nemá spracovanú
projektovú dokumentáciu na
dobudovanie kanalizácie

Obec nemá dostatok finančných
prostriedkov na dobudovanie
kanalizácie

2.1.
Zlý technický a hygienický
stav rodinných domov,
obydlí, prístavieb, chatrčí
Zaplavovanie rodinných domov v
osade Pusté

Nie sú uzavreté rokovania
medzi obcou a vodárenskou
spoločnosťou akým
postupom a kým bude
kanalizácia dobudovaná.
Finančná náročnosť
dobudovania kanalizácie je
nad rámec možností
rozpočtu obce
Nie sú dostupné štátne
zdroje a zdroje EU na
pokrytie nákladov na
dobudovanie kanalizácie
Uskladňovanie dreva,
zariadenia, nepotrebných
predmetov voľne vedľa
rodinných domov v
bezprostrednej blízkosti
Čierneho Hrona
Riziková lokalizácia rómskej
osady medzi riekou Čierny
Hron a svahom
Narúšanie koryta Čierneho
Hrona obyvateľmi osady
(ťažba piesku, stavanie

Nedostatočná údržba a oprava
rodinných domov

2.

Nevyhovujúce bývanie obyvateľov rómskych osád

Prehustene obývané a dlhodobo
nad kapacitne využívané
priestory a energetické siete
rodinných domov vrátane
prístavieb

2.2.
Zvyšovanie počtu
novovybudovaných
rodinných domov a
prístavieb, ktoré nespĺňajú
technické a hygienické
normy

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

2.4.
Veľký počet rodinných
domov odpojených od
prívodu vody a elektriny
2.5.
Vyčerpaná priestorová
kapacita osady Medveďovo
a jej okolia pre výstavbu
nových domov a zlepšenie
vonkajšieho životného
priestoru
2.6.

Nelegálna výstavba rodinných
domov a prístavieb, obydlí,
chatrčí

Časté zásahy do interiéru
rodinných domov (narušenie
statiky a pod.)

Zvýšený výskyt požiarov v
rómskych osadách

Nízka schopnosť niektorých
obyvateľov domov uhradiť
náklady na energie (mesačné
poplatky na elektrinu, vodné,
doplatky)

tajchov)
Nevybudované rigoly na
povrchovú vodu pri
rodinných domoch pod
svahom
Nedostatok finančných
prostriedkov u obyvateľov
domov na údržbu a opravy
Častý nezáujem obyvateľov
o zlepšenie kvality bývania
(rozdielne požiadavky na
štandard bývania)
Rodiny obývajúce spoločné
domy neopravujú domy
spoločnými silami
Dlhodobo nepriaznivá
ekonomická situácia
obyvateľov pre riešenie
bytovej otázky
Nedostatok možností
riešenia bytovej otázky
obyvateľov rómskych osád
Neúmerne rastúca populácia
rómskych obyvateľov v
pomere k prírastku nových
vhodných obydlí (k
možnostiam riešiť bytovú
otázku)
Neúmerne rastúca populácia
rómskych obyvateľov v
pomere k prírastku nových
vhodných obydlí (k
možnostiam riešiť bytovú
otázku)
Nenaplnenie podmienok pre
vybavenie a získanie
povolení k legálnej výstavbe
rodinných domov
(vlastníctvo pozemkov,
projektové dokumentácie)
Využitie a úpravy všetkých
priestorov domu na bývanie
(rušenie kúpeľní a pod.)
Zlý technický stav a
preťaženie sietí v rodinných
domoch (nadkapacitne
využívané)
Nelegálne pripojenie
niektorých rodinných domov
a obydlí na elektrickú sieť
Vysoká spotreba energií a
vody z dôvodu vysokého
počtu obyvateľov rodinných
domov

Vysoké náklady pri znova
zapojení domácností na
zdroj elektriny a vody

Prehustená zástavba rodinnými domami, prístavbami, chatrčami
Nevhodná lokalizácia osady v ohraničenom údolí

Neznalosť pestovateľských postupov pri pestovaní zeleniny a
ovocia
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Znečistené rómske osady a ich okolie

4.

3.
Nevysporiadané majetkové vzťahy obyvateľov
rómskych osád

Nedostatočné využívanie
pozemkov, záhrad,
priľahlých priestorov
rodinných domov v osade
Vydrovo

Strata motivácie pri obhospodarovaní záhrad a pestovaní
zeleniny (krádeže úrody a pod.)
Nezáujem o využitie, zveľaďovanie, údržbu vlastného majetku

Nedoriešené vlastnícke vzťahy z
minulosti (chyby pri dedičských
konaniach, chyby v katastri a i.)

3.1.
Nevysporiadané pozemky
pod rodinnými domami
a záhrady

3.2.
Nezlegalizované existujúce
stavby rodinných domov,
obydlí
3.3.
Nejasné pravidlá užívania
nehnuteľností medzi
rodinami obývajúcimi jeden
objekt (vznik nedoplatkov
za energie, údržba domov a
i.)

4.1.
Skládky domového odpadu
(odhodený domový odpad)
okolo rodinných domov,
veľkokapacitných
kontajnerov, v okolí osád
(rieky, potoky, les...)

Nedostatočná znalosť
legislatívy u obyvateľov

Vlastníci sa neprihlásili k
pozemkom pri súpisoch pôd v
minulosti
Neschopnosť niektorých
obyvateľov doriešiť majetkové
vzťahy

Ľahostajnosť niektorých
obyvateľov k svojmu
majetku
Finančná, legislatívna a
časová náročnosť
vysporiadania majetkových
vzťahov
Stavby nespĺňajú potrebné technické a hygienické parametre
potrebné pre získanie kolaudačného rozhodnutia, (nie je možný
zápis do katastra nehnuteľností a získanie listu vlastníctva)
Nedostatočná komunikácia medzi rodinami pri stanovení
pravidiel spolužitia
Niektorí obyvatelia
rodinných domov si nevedia
Neschopnosť niektorých rodín
naplánovať čerpanie
dodržať dohodnuté pravidlá,
rodinného rozpočtu
najmä finančné
(spotreba je väčšia ako
príjmy)
Nesprávne stanovené
priority niektorých
obyvateľov v oblasti bývania
Neuvedomelosť obyvateľov
o nakladaní s domovým
odpadom a ochrane
životného prostredia
Ľahostajnosť väčšiny obyvateľov Vedomé odhadzovanie
k prostrediu,
domového odpadu
v ktorom žijú
niektorými obyvateľmi v
okolí rodinných domov a
mimo kontajnerov s
vedomím, že ho odstránia
aktivační pracovníci
V obci nie sú mimo
rómskych osád celoročne
dostupné veľkokapacitné
kontajnery (okamžitá
potreba nerómskych
obyvateľov umiestniť odpad)
Vymizli tradičné väzby
Veľkokapacitné kontajnery v
medzi nerómami a Rómami
rómskych osadách využívajú
(odovzdávanie použitých
(zahlcujú veľkokapacitným,
vecí)
biologickým, nebezpečným
Niektorí nerómski obyvatelia
odpadom, obnoseným oblečením nepostrehli zmenu v
a i.) niektorí nerómsky obyvatelia spôsobe života Rómov, ich
potrebách a záujme o
využívane použitých vecí
Niektorí nerómski
obyvatelia, najmä chalupári
nemajú zakúpené zberné
nádoby
Egoizmus a neuvedomelosť
nerómskych obyvateľov
využívajúcich kontajnery v
rómskych osadách
(uľahčenie si vlastných
povinností na úkor
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6.
Nízka uplatniteľnosť
obyvateľov rómskych
osád na trhu práce

5.
Zvýšené ohrozenie zdravia obyvateľov rómskych osád a obyvateľov
prichádzajúcich s nimi do kontaktu

Väčšina obyvateľov rómskych
osád nemá zakúpené
(nepoužíva) zberné nádoby

Nedostatočná hygiena a
nevypestované hygienické
návyky u niektorých obyvateľov
rómskych osád

5.1.
Zvýšený výskyt, riziko
vzniku
a prenosu infekčných
chorôb

Znečistené vonkajšie prostredie
v rómskych osadách

Časté zanedbávanie prevencie a
liečby chorôb u detí a dospelých

5.2.
Nedostatočná starostlivosť
obyvateľov rómskych osád
o svoj zdravotný stav

6.1.
Vysoký počet obyvateľov
rómskych osád so
základným vzdelaním

Nedostatočná súčinnosť rodičov
pri získavaní vzdelania detí

znečistenia životného
prostredia a ohrozenia
zdravia iných ľudí)
Nedostatok finančných
prostriedkov u obyvateľov
na zakúpenie zberných
nádob
Nezrekonštruovaná cesta v
miestnej časti Vydrovo dolná ulica nie je bezpečná
pre príjazd zberného vozu k
rodinným domom.
Nedostatočné podmienky
pre vykonávanie osobnej
hygieny v domácnostiach
(vhodné priestory, kúpeľne,
zdravotne nezávadná voda,
voda v domácnostiach )
Ľahostajnosť (nezáujem)
niektorých obyvateľov k
vykonávaniu osobnej
hygieny
Nedostatočná zodpovednosť
niektorých obyvateľov za
svoje zdravie; jednotlivca
voči spoločnosti, rodičov
voči deťom
Neexistujú legálne
motivačné, preventívne ani
represívne opatrenia pre
zlepšenie hygieny
obyvateľov rómskych osád a
ochranu zdravia ostatných
obyvateľov
Chýbajúce suché alebo
splachovacie WC v
niektorých rodinných
domoch, obydliach,
chatrčiach
Voľne sa pohybujúce psy a
mačky v rómskych osadách
Nedostatok pozitívnych
príkladov medzi obyvateľmi
rómskych osád v
starostlivosti o zdravie
(stravovanie, preventívne
prehliadky, očkovania)
Nízka miera uvedomelosti a
zodpovednosti niektorých
jednotlivcov voči sebe a
rodičov voči deťom v
prevencii a liečbe chorôb.
Nízke príjmy a životná
úroveň obyvateľov
Nezáujem niektorých
rodičov o predškolskú
prípravu detí (deti
nenavštevujú MŠ)
Nezáujem niektorých
rodičov o vzdelanie detí
(uprednostnenie ŠZŠ pred
ZŠ a i.)
Nevyhovujúce podmienky v
niektorých rodinách pre
prípravu na vyučovanie
(priestory, pomôcky a i.)
Nedostatočná spolupráca
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6.
Nízka uplatniteľnosť obyvateľov rómskych osád na trhu práce

6.1.
Vysoký počet obyvateľov
rómskych osád so
základným vzdelaním

6.2.
Častá diskriminácia
obyvateľov rómskych osád
pri vstupe na trh práce v
obci a okolí

rodičov a školy
Nedostatok prostriedkov v
rodinách na materiálne
vybavenie detí na
vyučovanie (desiata,
Nepravidelná školská dochádzka pomôcky, cestovné)
a záškoláctvo detí z rómskych
Ľahostajnosť niektorých
osád
rodičov k školskej
dochádzke detí
Zneužívanie školou
povinných detí niektorými
rodičmi na zabezpečenie
príjmov pre rodinu (čierna
práca), starostlivosť o rodinu
(starostlivosť o súrodencov
a pod.)
Málo pozitívnych vzorov
vzdelaných, úspešných
Rómov spomedzi
obyvateľov rómskych osád v
Nízky záujem detí, mládeže a
obci i okolí
dospelých o získanie
Nízka motivácia v rodinách a
učňovského alebo vyššieho
nedostatočné podmienky v
stredného vzdelania
rodinách pre získanie
(dokončenie) vzdelania
Skorý záujem rómskych detí
o partnerské vzťahy a
založenie rodiny
Negatívne skúsenosti
niektorých obyvateľov
rómskych osád s
diskrimináciou, šikanovaním
a fyzickým násilím v školách
a na verejnosti zo strany
nerómov (strach, predsudky)
Nedostatok dostupných
priestorov pre realizáciu
vzdelávacích programov
(kapacita, prístupnosť)
Chýba previazanosť
Nedostatok cielených a
programov školského,
obyvateľom rómskych osád
mimoškolského a
dostupných vzdelávacích,
celoživotného vzdelávania
motivačných a podporných
na území obce
programov (mimoškolské a
Chýbajú ľudské, materiálne
celoživotné vzdelávanie,
a finančné zdroje na
vzdelávanie zvyšujúce
zabezpečenie vzdelávacích
kvalifikáciu)
programov pre obyvateľov
rómskych osád
Chýba aktívny subjekt
zastrešujúci a zabezpečujúci
realizáciu vzdelávacích
programov pre obyvateľov
rómskych osád
Nízky záujem (nízka
motivácia) obyvateľov
rómskych osád o
vzdelávacie programy
Častá diskriminácia obyvateľov rómskych osád pri vstupe na trh
práce v obci a okolí
Nízka tolerancia niektorých
Nedostatočná znalosť
nerómov voči obyvateľom
(pochopenie) spôsobu
rómskych osád
života, hodnôt obyvateľov
rómskych osád
Častá ignorácia platnej
legislatívy a spoločenských
Nízka miera zodpovednosti zo
noriem zo strany obyvateľov
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7.
Prehlbujúca sa sociálna a
ekonomická priepasť v rómskych
osadách

6.
Nízka uplatniteľnosť obyvateľov rómskych osád na trhu práce

strany obyvateľov rómskych
osád pri plnení pracovných
povinností (výkone práce)

6.3.
Nedostatok pracovných
návykov, pracovných
skúseností a praxe u
obyvateľov rómskych osád

7.1.
Neschopnosť obyvateľov
rómskych osád preklenúť
dlhodobú hmotnú a
sociálnu krízu

rómskych osád
Nedostatok disciplíny a
vytrvalosti u niektorých
obyvateľov pri plnení
pracovných a iných
povinností
Nízke sebavedomie a
osobnostné zmeny u
obyvateľov spôsobené
dlhodobým stereotypom,
nedostatkom pozitívnych
vzorov, predsudkami,
diskrimináciou zo strany
majoritnej spoločnosti a.i.
Silný vplyv (vylúčenie)
Neochota (neschopnosť)
vlastnej komunity na
obyvateľov rómskych osád
jedincov pokúšajúcich sa o
zmeniť zaužívaný spôsob života
zmenu
a návyky
Nízka motivácia k zmene
spôsobu života a návykov
(predsudky Rómov voči
nerómom, nepochopenie
hodnôt, priorít, iného
spôsobu života)
Dlhodobá možnosť
využívania sociálnych
systémov v SR obyvateľmi
rómskych osád
Nízke povedomie väčšiny
obyvateľov o pravidelnej
práci ako nástroji
dlhodobého zabezpečenia
Nízka motivácia obyvateľov
vlastnej existencie
rómskych osád pravidelne a
(uprednostnenie čiernej,
dlhodobo pracovať
krátkodobej práce)
Nevyhovujúci systém
odmeňovania pre
obyvateľov rómskych osád
za vykonanú prácu
(uprednostnenie odmeny v
deň vykonania práce alebo v
krátkodobom horizonte)
Nedostatok vhodných pracovných príležitostí v obci pre
obyvateľov Rómskych osád
Nedostatočne využívané
Strach zo straty istôt, ktoré
existujúce pracovné príležitosti
poskytuje sociálny systém v
obyvateľmi rómskych osád
SR
Časté využívanie ekonomicky
Nízka uvedomelosť
nevýhodných nástrojov
obyvateľov rómskych osád o
niektorými obyvateľmi rómskych
ponúkaných ekonomických
osád na preklenutie hmotnej
systémoch
núdze, zabezpečenie
materiálneho vybavenia
domácností (záložne, Provident,
splátkové systémy)
Neznalosť (neporozumenie)
zmluvných podmienok
obyvateľmi rómskych osád a
nedocenenie postihov v
dôsledku ich neplnenia
(exekúcie a i.)
Nezvládnuté hospodárenia
niektorých rodín s nízkym
Existencia finančnej a
rozpočtom
materiálnej "úžery" medzi
Zmena morálnych hodnôt
obyvateľmi rómskych osád
obyvateľov rómskych osád
(zabezpečenie vlastného
prospechu na úkor slabších)
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7.
Prehlbujúca sa sociálna a ekonomická
priepasť v rómskych osadách

7.2.
Nízky záujem obyvateľov
rómskych osád o spoločné
hľadanie riešení
(koncepčných) zlepšenia
situácie rómskych osadách
7.3.
Zväčšujúca sa
neznášanlivosť (fyzické
násilie) medzi obyvateľmi v
rómskej osade Medveďovo

7.4.
Pretrhnuté sociálne a
spoločenské väzby medzi
obyvateľmi rómskych osád
a ostatnými obyvateľmi
obce

7.5.
Nedostatok možností pre
kultúrne, športové a
spoločenské vyžitie
obyvateľov rómskych osád

Nedostatočná občianska uvedomelosť niektorých obyvateľov
rómskych osád (ochota prezentovať potreby, hľadať a realizovať
riešenia)
Očakávanie okamžitých zmien pri hľadaní riešení zo strany
obyvateľov rómskych osád
Neprijatie prisťahovaných rodín dominantnými rodinami
Zväčšujúce sa majetkové
Zneužívanie autority
rozdiely medzi obyvateľmi v
dominantných rodín na
rómskej osade Medveďovo
obohacovanie sa a
zabezpečenie vlastných
potrieb
Nedostatok možností pre
spoločenský kontakt a
vzájomnú komunikáciu
Zväčšujúce sa predsudky
nerómskych obyvateľov voči
Zvyšujúca sa neznášanlivosť
obyvateľom rómskych osád
medzi nerómskymi a rómskymi
a naopak.
obyvateľmi obce, najmä u detí a
Prehlbujúce sa rozdiely
mládeže
medzi obyvateľmi obce a
obyvateľmi rómskych osád
(nízka životná úroveň,
nedostatočná hygiena,
nedodržiavanie
spoločenských noriem a i)
Nedostatok dostupných priestorov pre vlastné aktivity rómskych
obyvateľov (stretávacie priestory, športové plochy a i.)
Nedostatok ľudských a materiálnych (finančných) kapacít pre
zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových aktivít
obyvateľov rómskych osád
Nízky záujem obyvateľov rómskych osád o zapájanie sa do
života obce
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3.4. Stanovenie cieľov a opatrení

STRATEGICKÝ CIEĽ

2.
Participovať na zlepšovaní podmienok
bývania obyvateľov rómskych osád

1.
Dobudovať miestne komunikácie a prístupové cesty do rómskych
osád

Zvýšiť životnú úroveň a znížiť prejavy sociálneho vylúčenia obyvateľov rómskych osád
Cieľ
Špecifický cieľ
Opatrenie
Aktivita

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

1.1.1.
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
1.1.3
Zabezpečiť informovanosť
obyvateľov rómskych osád o
stavebnej legislatíve pri výstavbe
rodinných domov
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

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

1.4.2.
Zabezpečiť finančné prostriedky na
dobudovanie kanalizácie

2.1.1.
Zabezpečiť preventívne
protipovodňové opatrenia v osade
Pusté

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

1.1.1.1.
Riešiť bytovú otázku
obyvateľov rómskej osady
Medveďovo
1.1.2.1.
Zvýšiť možnosti získania
príjmov alebo úverov
(pôžičiek) pre obyvateľov
1.1.3.1.
Zorganizovanie informačnej
kampane pre obyvateľov
rómskej osady u Medveďov

2.1.2.
Zlepšiť údržbu rodinných domov v
rómskych osadách
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2.1.1.1
Odstránenie voľne
uskladnených nepotrebných
vecí vedľa rodinných domov v
blízkosti Čierneho Hrona
2.1.1.2.
Predchádzať narúšaniu koryta
Čierneho Hrona obyvateľmi
rómskej osady
2.1.1.3.
Vybudovanie rigolov na
povrchovú vodu pri rodinných
domoch pod svahom
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

3.
Pripraviť podmienky pre
majetkovo-právne vysporiadanie

2.
Participovať na zlepšovaní podmienok bývania obyvateľov rómskych osád

2.2.
Znižovať počet domov,
obydlí a prístavieb, ktoré
nespĺňajú technické a
hygienické normy
2.3.
Znížiť ohrozenie života a
majetku obyvateľov
rodinných domov
a obydlí

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

opráv rodinných domov
2.1.3.1.
Výstavba bytov nižšieho
štandardu

2.2.1.1.
Príprava obyvateľov rómskych
osád na splnenie
legislatívnych podmienok pre
legalizáciu stavieb rodinných
domov

2.3.1.
Minimalizovať zásahy do interiéru
rodinných domov
2.3.2.
Predchádzať výskytu požiarov v
rómskych osadách
2.4.1.
Zvýšiť schopnosť obyvateľov domov
hadiť náklady na energie a bývanie

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

2.3.2.1.
Legalizovať pripojenie
rodinných domov a obydlí na
elektrickú sieť
2.4.1.1.
Zlepšenie zručností obyvateľov
domov pri hospodárení s
vodou, energiami a financiami
2.4.1.2.
Využívanie finančných
nástrojov na preklenutie
platobnej neschopnosti
obyvateľov rómskych osád

2.5.
Zvýšiť priestorovú
kapacitu osady
Medveďovo a jej okolia

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

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

3.1.
Pripraviť podmienky pre
vysporiadanie
pozemkov

3.1.1.
Zlepšiť schopnosť obyvateľov
rómskych osád doriešiť majetkové
vzťahy

3.1.1.1
Vytvoriť systém individuálnej
pomoci pri vysporiadavaní
majetkovo-právnych vzťahov

3.2.
Zlegalizovať existujúce
stavby rodinných domov
a obydlí
3.3.
Ujasniť pravidlá užívania
nehnuteľností rodinami
obývajúcimi jeden
objekt

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

3.3.1.
Zvýšiť schopnosť rodín dodržať
dohodnuté pravidlá
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4.
Odstrániť problémy nakladania s odpadmi v rómskych
osadách

4.1.
Eliminovať skládky
domového odpadu v
blízkosti rómskych osád

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

4.1.3.
Riešiť uskladniteľnosť domových
odpadov v rómskych osadách

5.1.
Znížiť riziko ohrozenia
zdravia obyvateľov
rómskych osád

5.1.1.
Zlepšiť hygienu a hygienické návyky
obyvateľov rómskych osád

5.1.2.
Zlepšiť čistotu vonkajšieho
prostredia v rómskych osadách

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

obyvateľov
rómskych osád

zamestnateľnosť

5.
Podieľať sa na zlepšení zdravotného stavu obyvateľov
rómskych osád
6.
Zlepšiť

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

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

6.1.1.
Zvýšiť súčinnosť rodičov pri
vzdelávaní detí

6.1.2
Zlepšiť školskú dochádzku detí
z rómskych osád
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4.1.1.1.
Zvýšiť uvedomelosť
obyvateľov o nakladaní s
domovým odpadom a ochrane
životného prostredia
4.1.1.2.
Zorganizovať celoročnú súťaž
medzi rómskymi osadami o
najčistejšiu rómsku osadu
4.1.2.1.
Zefektívnenie systému zberu
veľkoobjemového odpadu v
obci
4.1.2.2.
Obnovenie tradičných väzieb
medzi nerómami a Rómami pri
využívaní použitých vecí
4.1.2.3.
Informovať obyvateľov
rómskych osád a chalupárov o
možnosti zakúpiť zberné
nádoby u OcÚ s možnosťou
nákupu na splátky.
4.1.3.1.
Zavedenie používania
náhradných možností pre
uskladnenie a odvoz
domového odpadu v osade
Vydrovo - spodná ulica
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
5.1.1.3.
Zlepšenie hygienických
návykov u detí
5.1.2.1.
Podporenie výstavby suchých
alebo splachovacích WC v
rodinných domoch, obydliach,
chatrčiach
5.1.2.2.
Zníženie množstva voľne sa
pohybujúcich psov a mačiek v
rómskych osadách
5.2.1.1.
Zrealizovať informačnú
kampaň pre jednotlivcov a
rodičov detí o prevencii
chorôb.
5.2.1.2.
Zlepšiť spoluprácu rodiny,
školy, detského lekára a KSP
pri liečbe ochorení detí
6.1.1.1.
Realizovať voľnočasové
aktivity a programy pre deti v
predškolskom a školskom
veku v rómskych osadách
POZNÁMKA: zabezpečuje
program KSP v spolupráci so
ZŠ a ŠZŠ
6.1.3.1.

7.
Zvýšiť participáciu rómskych
obyvateľov na živote obce

6.

Zlepšiť zamestnateľnosť obyvateľov rómskych osád

6.1.
Podieľať sa na
zvyšovaní vzdelanostnej
úrovne obyvateľov
rómskych osád

6.1.3.
Zvýšiť záujem detí, mládeže a
dospelých o získanie vzdelania

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

6.2.
Zlepšiť informovanosť
obyvateľov obce o
špecifikách rómskej
komunity

6.3.
Vytvárať podmienky pre
zamestnanosť rómskych
obyvateľov v obci

7.1.
Zvýšiť schopnosť
obyvateľov rómskych
osád preklenúť
dlhodobú hmotnú a
sociálnu krízu

7.2.
Zvýšiť záujem rómskych
obyvateľov o správu
vecí verejných

6.2.1.
Zvýšiť toleranciu nerómov voči
Rómom

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
6.1.4.1
Zabezpečiť previazanosť
programov školského,
mimoškolského a
celoživotného vzdelávania na
území obce
6.1.4.2.
Budovanie ľudských a
materiálnych zdrojov na
zabezpečenie vzdelávacích
programov pre obyvateľov
rómskych osád
6.1.4.3.
Zvýšenie záujmu obyvateľov
rómskych osád o vzdelávacie
programy
6.2.1.1.
Vytvorenie príležitostí na
vzájomné spoznávanie kultúr
Rómov a nerómov

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

7.1.2.
Zmierniť finančnú a materiálnu
"úžeru" medzi obyvateľmi rómskych
osád
7.2.1.
Zvýšiť občiansku uvedomelosť
obyvateľov rómskych osád
7.3.1
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7.1.1.1.
Informačná kampaň o
možnostiach preklenutia
hmotnej núdze a materiálneho
zabezpečenia rodín mimo
nevýhodných ekonomických
systémov
7.1.1.2
Individuálna pomoc a
poradenstvo pri využívaní
splátkových systémov
7.1.2.1.
Individuálna pomoc rodinám
pri hospodárení s nízkym
rozpočtom

7.
Zvýšiť participáciu rómskych
obyvateľov na živote obce

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

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

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.
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

7.5.2.1.
Zapájať zástupcov rómskych
osád do organizovania
kultúrno-spoločenských,
športových a vzdelávacích
podujatí
7.5.3.1.
Zmeniť spôsob šírenia
informácií v rómskych osadách
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3.5. Akčný plán
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.

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

Śpecifický
cieľ

Opatrenie

Aktivita

Spôsob realizácie
aktivity

Termín

Zodpovednosť

1.1.1.
Zvýšiť záujem
obyvateľov o splnenie
legislatívnych
podmienok pri
výstavbe rodinných
domov

1.1.1.1.
Riešiť bytovú otázku
obyvateľov rómskej
osady Medveďovo

Bez návrhu

Po priebežnom
vyhodnotení
implementácie
aktivít

Koordinačná skupina

1.1.2
Zabezpečiť dostatok
prostriedkov na úhradu
nákladov spojených s
vybudovaním
prístupových ciest

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

Bez návrhu

Po priebežnom
vyhodnotení
implementácie
aktivít

Koordinačná skupina

Osloviť poradcu (odborníka) pre
legislatívu v oblasti stavebníctva

1 deň

Pracovníčka
stavebného úradu

Pripraviť a vytlačiť zrozumiteľné
informácie o stavebnej legislatíve
súvisiacej s vybudovaním
prístupových ciest k rodinným
domom
Distribuovať informácie do rómskej
osady

1 mesiac

Pracovníčka
stavebného úradu

1 mesiac

Komuniní sociálni
pracovníci (KSP)

Zabezpečiť zverejnenie informácií v
mesačníku Baločan

Január 2007

Pracovníčka
stavebného úradu

1.1.3
Zabezpečiť
informovanosť
obyvateľov rómskych
osád o stavebnej
legislatíve pri výstavbe
rodinných domov

1.1.3.1.
Zorganizovanie
informačnej kampane
pre obyvateľov rómskej
osady u Medveďov

Zdroj
financovania

Rozpočet obce

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

Zabezpečiť informovanie o
stavebnej legislatíve na športových,
kultúrnych a spoločenských
podujatiach s obyvateľmi rómskych
osád (futbalové turnaje a i.)
Organizovať stretnutia poslancov
Obecného zastupiteľstva (OZ) vo
volebných obvodoch s obyvateľmi
jednotlivých rómskych osád
Prezentovať OZ výsledky práce
komunitného sociálneho
pracovníka a asistentov v rómskych
osadách
Podrobne informovať OZ o dianí v
komunitách v z mysle činnosti KSP
Poskytovať OZ informácie o
situácii vo vzdelávaní Rómov

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

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

KSP

KSP

Rozpočet obce

1 x štvrťročne

1 x štvrťročne

KSP

1 x štvrťročne

Vedúca odboru
sociálnych vecí
Riaditelia škôl

1 x štvrťročne
Súčasne
s návrhom
riešenia
kanalizácie

Starosta obce

Obecný rozpočet,
štátny rozpočet,
zdroje EU

6 mesiacov

Starosta obce,
prednosta OcÚ

Obecný rozpočet,
štátny rozpočet,
zdroje EU

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

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

1.4.2.
Zabezpečiť finančné
prostriedky na
dobudovanie
kanalizácie
2.1.1.1
Odstránenie voľne
uskladnených
nepotrebných vecí
vedľa rodinných domov
v blízkosti Čierneho
Hrona
2.1.1.
Zabezpečiť preventívne
protipovodňové
opatrenia v osade
Pusté

2.1.1.2.
Predchádzať narúšaniu
koryta Čierneho Hrona
obyvateľmi rómskej
osady

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

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.
Preventívne pochôdzky zástupcu
povodia Hrona a policajného zboru
Zdravotnícka osveta o rizikách
kúpania sa v Čiernom Hrone
Realizácia náhradných
voľnočasových programov pre deti
z rómskych osád
Osvetové a informačné stretnutia
smerom k jednotlivcom o
protipovodňových opatreniach
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

Priebežne

KSP, koordinátori AP

Priebežne

KSP, koordinátori AP

Priebežne

Prednosta OcÚ

Letné mesiace

KSP

Letné mesiace

KSP

Priebežne

KSP, koordinátori AP

1 mesiac

Stavebná komisia

3 mesiace

Stavebná komisia

1 x ročne

Komisia verejného
poriadku

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

6 mesiacov

Komunitné centrum
n.o.
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Obecný rozpočet

Obecný rozpočet,
národné grantové
zdroje

Obecný rozpočet,
štátne zdroje,
fundraisingové
aktivity,
VZN VUC BB
Národné grantové
zdroje, Európsky
sociálny fond (ESF),
Fond sociálneho
rozvoja (FSR)

opráv rodinných domov

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

2.2.1.1.
Príprava obyvateľov
rómskych osád na
splnenie legislatívnych
podmienok pre
legalizáciu stavieb
rodinných domov

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

6 mesiacov

Komunitné centrum
n.o.

Národné grantové
zdroje,
ESF, FSR

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

1 mesiac

KSP

Rozpočet obce

1 mesiac

Pripraviť žiadosť o dotáciu na
výstavbu bytov nižšieho štandardu

6 mesiacov

Pracovník oddelenia
výstavby a životného
prostredia
Prednosta OcÚ

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 tématické
stretnutia s budúcimi nájomníkmi)
Zorganizovanie informačnej
kampane na vysporiadanie
majetkovo-právnych vzťahov

6 mesiacov

Vedúci sociálneho
oddelenia

Štátne zdroje, zdroje
EU, rozpočet obce

6 mesiacov

Vedúci sociálneho
oddelenia

Štátne zdroje, zdroje
EU, rozpočet obce

6 mesiacov

Prednosta OcÚ

Rozpočet obce

Realizácia individuálnych a
osvetových aktivít vo všetkých
rómskych osadách o bývaní

Priebežne

KSP

Realizovať pravidelný monitoring
výstavby v rómskych osadách

1 x mesačne

KSP
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Štátne programy,
rozpočet obce

2.3.
Znížiť ohrozenie života a majetku
obyvateľov rodinných domov a
obydlí
2.4.
Znížiť počet rodinných domov odpojených od
prívodu vody a elektriny

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

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

2.4.1.2.
Využívanie finančných
nástrojov na
preklenutie platobnej
neschopnosti
obyvateľov rómskych
osád

Včas realizovať represívne
opatrenia pri nelegálnej výstavbe

priebežne

Prednosta Oc

Zistiť aktuálny stav pripojení na
elektrickú sieť v osadách

6 mesiacov

Prednosta OcU
Rozpočet obce

Organizovať individuálne a
spoločné osvetové programy pre
obyvateľov

2 x ročne, pred
vykurovacím
obdobím

Dobrovoľný hasičský
zbor

Vykonávať preventívne
protipožiarne prehliadky

2 x ročne, pred
vykurovacím
obdobím
Priebežne

Dobrovoľný hasičský
zbor
KSP, KC n.o.,
koordinátori AP

Rozpočet obce

Priebežne

ZŠ, ŠZŠ, MŠ

Národné grantové
zdroje, fundraisingové
aktivity, vzdelávacie
poukazy

2 x mesačne

ZŠ, ŠZŠ, KC n.o.

Stanovenie podmienok a pravidiel
pre poskytovanie sociálnych
pôžičiek

3 mesiace

Komisia sociálnobytová a zdravotná

Národné grantové
zdroje, fundraisingové
aktivity, vzdelávacie
poukazy
Rozpočet obce

Využitie možnosti inštitútu
osobitného príjemcu dávok v
hmotnej núdzi

Priebežne

Sociálna pracovníčka

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.)
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Rozpočet obce

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

2.5.
Zvýšiť priestorovú kapacitu
osady Medveďovo a jej
okolia

Bez návrhov

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

Zistiť vlastníctvo záhrad a
priľahlých pozemkov v rómskej
osade

1 týždeň

KSP

Zrealizovať prieskum o využití
voľných priestranstiev medzi
obyvateľmi rómskej osady

1 týždeň

KSP

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

6 mesiacov

Komunitné centrum
n.o.

48

Rozpočet obce

Národné grantové
zdroje, VZN VUC BB

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

3.1.1.1
Vytvoriť systém
individuálnej pomoci pri
vysporiadavaní
majetkovo-právnych
vzťahov

Zrealizovať audit vysporiadanosti
pozemkov a domov

1 mesiac

Písomne informovať dotknuté osoby
(rodiny)

1 mesiac

Zrealizovať osobné individuálne
stretnutia (na mieste alebo OcÚ), s
dotknutými osobami, posúdiť súčasný
stav a navrhnúť riešenia
Individuálna pomoc pri splnení
legislatívnych podmienok pre
vysporiadanie pozemkov

12 mesiacov

pracovník
oddelenia
výstavby a
životného
prostredia
pracovník
oddelenia
výstavby a
životného
prostredia
Prednosta OcÚ

priebežne

Prednosta OcÚ

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

Bez návrhov

Priebežne
implementáciou
stratégie

3.3.1.
Zvýšiť schopnosť rodín
dodržať dohodnuté
pravidlá

Bez návrhov

Priebežne
implementáciou
stratégie
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Rozpočet obce

Rozpočet obce

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.

Osveta smerom k jednotlivcom
(individuálne rozhovory, distribúcia
informácií o nakladaní s odpadmi ,
informačné tabule a pod.)

Priebežne

KSP,
koordinátori AP

Rozpočet obce

V rómskych osadách umiestniť zberné
kontajnery na separovaný zber (plast,
sklo, textil)

6 mesiacov

Prednosta OcÚ

Recyklačný fond

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

6 mesiacov

Komisia
verejného
poriadku,
prednosta OcÚ

VZN BB SK,
národné grantové
zdroje,
fundraisingové
aktivity

1 mesiac

Komisia
verejného
poriadku,
prednosta OcÚ
Komisia
verejného
poriadku, KC
n.o., ZŠ, ŠZŠ

Rozpočet obce

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

1 x štvrťročne v
mesačníku
Baločan, rozhlas,
web priebežne

Prednosta OcÚ

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.

6 mesiacov

Prednosta OcÚ

1 x štvrťročne

KSP

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

50

12 mesiacov
opakovane

Rozpočet obce,
národné grantové
zdroje, VZN BB SK,
fundraisingové
aktivity
Rozpočet obce

4.1.
Eliminovať skládky domového
odpadu v blízkosti rómskych osád
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.

2 mesiace

Prednosta OcÚ

4.1.2.3.
Informovať obyvateľov
rómskych osád a
chalupárov o možnosti
zakúpiť zberné nádoby u
OcÚ s možnosťou nákupu
na splátky
4.1.3.1.
Zavedenie používania
náhradných možností pre
uskladnenie a odvoz
domového odpadu v
osade Vydrovo - spodná
ulica

Spracovať a distribuovať informačný
letáčik do rómskych osád, informovať
obyvateľov prostredníctvom mesačníka
Baločan

1 x štvrťročne

Prednosta OcÚ

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

1 x štvrťročne

Prednosta OcÚ

1 x štvrťročne

KSP

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 (Miss Roma
a i.)
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.)
Zrealizovať prieskum o vybavenosti
rómskych osád, rodinných domov a
obydlí suchými alebo splachovacími
WC, kúpeľňami.

1 x štvrťročne

Komisia
sociálnobytová
a zdravotná
KSP, ZŠ, ŠZŠ

Rozpočet obce

3 mesiace

KSP, KC n.o.,
ŠZŠ, ZŠ

Rozpočet obce,
fundraisingové
aktivity

3 mesiace

Komisia
sociálnobytová
a zdravotná,
KSP

Rozpočet obce

5.1.1.3.
Zlepšenie hygienických
návykov u detí

5.1.2.
Zlepšiť čistotu vonkajšieho
prostredia v rómskych
osadách

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

Rozpočet obce

Rozpočet obce,
rozpočet škôl

5.2.
Zvyšovať informovanosť
obyvateľov rómskych osád vo
vzťahu k starostlivosti o zdravie
6.1.
Podieľať sa na
zvyšovaní
vzdelanostnej úrovne
obyvateľov rómskych
osád

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

obydliach, chatrčiach

Do podmienok čerpania sociálnej
pôžičky z obecného rozpočtu zaradiť
použitie finančných prostriedkov na
výstavby suchých alebo splachovacích
WC

3 mesiace

Komisia
sociálnobytová
a zdravotná

Rozpočet obce

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

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

1 x mesačne,
opakovane počas
celého roka
1 x štvrťročne

KSP

Rozpočet obce

2 x ročne

Informovať obyvateľov rómskych osád o
možnosti, podmienkach a výhodách
pravidelných preventívnych prehliadok.

4 x ročne

Komisia
verejného
poriadku
KSP

Zapojiť všeobecných lekárov a zubných
lekárov do informačných kampaní
(individuálne rozhovory, účasť na
informačných stretnutiach a pod.)
Informovať pracovníkov KSP o
prípadoch účasti chorých detí na
vyučovaní.
Zabezpečiť doprovod dieťaťa k lekárovi

priebežne

KSP

priebežne

ZŠ, ŠZŠ

priebežne

KSP

Rozpočet obce

Zabezpečiť asistenciu a poradenstvo pri
liečbe chorého dieťaťa (kontrola
priebehu liečby)
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.

priebežne

KSP

Rozpočet obce

6 mesiacov

Komunitné
centrum n.o.

ESF, národné
grantové zdroje

Priebežne po
získaní podpory
projektu

Komuninté
centrum n.o.

5.2.1.1.
Zrealizovať informačnú
kampaň pre jednotlivcov a
rodičov detí o prevencii
chorôb.

5.2.1.2.
Zlepšiť spoluprácu rodiny,
školy, detského lekára a
KSP pri liečbe ochorení
detí

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
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KSP

Rozpočet obce

Rozpočet obce

6.1.
Podieľať sa na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľov rómskych osád

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

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

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

priebežne

KSP

Rozpočet obce,
FSR

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

1 mesiac

KSP

Rozpočet obce

3 mesiace

KSP

priebežne

KSP

priebežne

Informovať rodičov o existencii a
možnostiach programov na podporu
talentovaných rómskych detí.

2 x ročne

Osveta smerom k jednotlivcom, využitie
kultúrno-spoločenských podujatí na
šírenie informácií, distribúcia
informačných materiálov v rómskych
osadách, organizovanie besied,
informačných stretnutí ai.
Vytvoriť riadiacu skupinu pre plnenie
stratégie a koordináciu aktivít ,
programov, podujatí realizovaných v
obci v rámci stratégie a mimo stratégie

4 x ročne

Komisia
vzdelávania,
športu
a kultúry, ŠZŠ,
ZŠ
Komisia
vzdelávania,
športu
a kultúry, ŠZŠ,
ZŠ
KSP

1 mesiac

Prednosta OcÚ

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

2 x ročne

Prednosta
OcÚ, Vedúca
oddelenia
sociálnych
služieb
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Rozpočet obce

Rozpočet obce,
rozpočet škôl

Rozpočet obce,
národné grantové
a nadačné zdroje

Rozpočet obec

6.1.
Podieľať sa na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľov rómskych osád

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

6.1.4.3.
Zvýšenie záujmu
obyvateľov rómskych
osád o vzdelávacie
programy

6.2.1.
Zvýšiť toleranciu nerómov
voči Rómom

6.2.1.1.
Vytvorenie príležitostí na
vzájomné spoznávanie
kultúr Rómov a nerómov

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

priebežne

Vedúca
oddelenia
sociálnych vecí

Rozpočet obce

Vzdelávanie existujúcich kapacít (KSP,
pracovníci OcÚ, ZŠ, MVO, členov
komisií pri OcÚ, dobrovoľníkov,
aktivistov) pre prípravu a realizáciu
projektov, vykonávanie činností v
rómskych osadách

priebežne

Štatutári
organizácií

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.

priebežne

6 mesiacov

Subjekty
zapojené do
realizácie
stratégie
KSP

Vlastné zdroje,
školiace inštitúcie,
realizované
projekty na
regionálnej
a národnej úrovni
a i.
Vlastné zdroje,
nadačné národné
zdroje

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)
Organizovať vlastné cielené
vzdelávacie programy, školenia a kurzy
pre obyvateľov rómskych osád.
Zrealizovať prieskum a vytvoriť
databázu organizovaných kultúrnospoločenských a športových podujatí v
obci

priebežne

KC n.o.

2 x ročne

KC n.o.

2 x ročne

KC n.o.

1 mesiac

Koordinačná
skupina
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Rozpočet obce
Poznámka:
vzdelávanie
zahrnúť do
podmienok
čerpania sociálnej
pôžičky
Vlastné zdroje

Nadačné
a grantové národné
zdroje, zapojenie
do iných
realizovaných
projektov

Rozpočet obce

6.2.
Zlepšiť informovanosť
obyvateľov obce o špecifikách
rómskej komunity
6.3.
Vytvárať podmienky pre
zamestnanosť rómskych
obyvateľov v obci
7.1.
Zvýšiť schopnosť
obyvateľov
rómskych osád
preklenúť dlhodobú
hmotnú a sociálnu
krízu

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

priebežne

Koordinačná
skupina

Zapojenie do iných
aktivít

2 x ročne

Koordinačná
skupina

Rozpočet obce,
fundraisingové
aktivity

priebežne

Vedúca
oddelenia
sociálnych vecí

Rozpočte obce

3 mesiace

KSP

Rozpočet obce

Bez návrhov

Po zrealizovaní
plánovaných
aktivít

Bez návrhov

Po zrealizovaní
plánovaných
aktivít

Bez návrhov

Po zrealizovaní
plánovaných
aktivít

Bez návrhov

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

Po zrealizovaní
plánovaných
aktivít

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)
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7.1.
Zvýšiť schopnosť obyvateľov rómskych osád
preklenúť dlhodobú hmotnú a sociálnu krízu
7.2.
Zvýšiť záujem
rómskych obyvateľov
o správu vecí
verejných
7.3.
Zmierniť
neznášanlivosť
medzi obyvateľmi
v rómskej osade
Medveďovo

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

7.2.1.
Zvýšiť občiansku
uvedomelosť obyvateľov
rómskych osád

7.3.1
Zvýšiť akceptáciu
prisťahovaných rodín
dominantnými rodinami

7.1.2.1.
Individuálna pomoc
rodinám pri hospodárení s
nízkym rozpočtom

Osveta a poradenstvo, dohľad pri
hospodárení s finančnými prostriedkami
a zabezpečení chodu domácností
(štatút osobitného príjemcu dávok v
hmotnej núdzi, KSP, programy
sociálneho poradenstva a prevencie)
Organizovanie voľnočasových
programov, vzdelávacích kurzov,
školení pre dievčatá a ženy v oblasti
vedenia domácnosti a pod.

Realizovaním
plánovaných aktivít

Priebežne,
realizuje sa

KSP, KC n.o.

Rozpočet obce,
vlastné zdroje KC
n.o.

priebežne

KSP, KC n.o.

Rozpočet obce,
vlastné zdroje KC
no.

priebežne

Vedúca
oddelenia
sociálnych vecí

Rozpočet obce

4 x ročne

KC n.o. ZŠ

Nadačné zdroje na
národnej úrovni,
rozpočet obce,
zapojenie do
realizovaných
projektov

Priebežne

Bez návrhov

7.3.2.
Znížiť majetkové rozdiely
medzi obyvateľmi v
rómskej osade Medveďovo

Po zrealizovaní
plánovaných
aktivít
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7.4.
Vplývať na zlepšenie
vzájomného spolužitia
majority a minority
7.5.
Zabezpečovať možnosti pre
kultúrne, športové a spoločenské
vyžitie obyvateľov rómskych osád

7.4.1.
Zmierniť neznášanlivosť
medzi nerómskymi a
rómskymi obyvateľmi obce

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

priebežne

7.5.1.
Sprístupniť a vytvoriť
priestory pre vlastné
aktivity rómskych
obyvateľov

POZNÁMKA: Rieši
opatrenie 4.1.1.2. Súťaž o
najčistejšiu rómsku osadu

Po zrealizovaní
súťaže

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

7.5.2.1.
Zapájať zástupcov
rómskych osád do
organizovania kultúrnospoločenských,
športových a vzdelávacích
podujatí
7.5.3.1.
Zmeniť spôsob šírenia
informácií v rómskych
osadách

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

priebežne

Koordinačná
skupina,
realizátori
aktivít a
programov

Vlastné zdroje

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

priebežne

Koordinačná
skupiny,
realizátori
aktivít
a programov

Vlastné zdroje

57

4. Prílohy
4.1. Výstupy z dotazníkových prieskumov
4.1.1. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu „Aby sa Rómom s nerómami a nerómom s Rómami na Balogu lepšie žilo“
v rómskych osadách v obci Čierny Balog
Počet získaných dotazníkov: 63
Otázka č.1: V ktorej miestnej časti obce žijete?
Pusté
18

Jánošovka - Slnečná
18

Čierny Balog - Vydrovo
16

Medveďovo
11

Otázka č.2: Ako dlho v nej žijete?
Menej ako 10 rokov
Viac ako 10 rokov

Pusté
1
17

Jánošovka - Slnečná
2
16

Čierny Balog - Vydovo
16

Medveďovo
1
10

Otázka č. 3: Čo sa Vám vo Vašej časti obce páči?
Odpoveď
Vydrovo, skanzen, ČHŽ, cestovný ruch, turizmus
Dobrý vzduch, les, príroda, prostredie, okolie obce, voda
Neodpovedal
Celá dedina, útulná dedina, môj domov, všetko
Nič, vôbec nič, je tu nuda a p.
Domy v obci, kostol
Pekní Rómovia
Neviem
Skrášlenie ulice Slnečná
Menšie osídlenie Rómov ako v iných častiach obce
Krčma

Pusté
3
1
5
3
3
2
1

Jánošovka
- Slnečná
4
7
3
1

Čierny Balog
- Vydrovo
8
2
4
1

1
2
1
1
1
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Medveďovo

Počet odpovedí

4
2
1
1
2

19
12
10
8
6
2
2
2
1
1
1

Telocvičňa v škole
Vzťahy medzi občanmi, dobré vzťahy medzi Rómami a nerómami
Futbalové turnaje
Podnikatelia
Starostlivosť o občanov, že nám idú v ústrety

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

Otázka č. 4: Čo sa Vám vo Vašej časti obce nepáči?
Odpoveď
Deti sa nemajú kde hrať, nemáme ihrisko, nemáme kam chodiť
(uzavreté ihrisko), nie je tu nič pre deti, ihrisko pre mužov,
kúpalisko
Zlá cesta v osade (nepluhuje sa, v zime sa sem nedostane
sanitka), neprehľadná zákruta na Slnečnej
Nič, nie je tu nič zaujímavé, všetko
Málo zamestnania (zamestnanosti), nedá sa nájsť práca, veľká
nezamestnanosť...
Znečistený Hron, neporiadok, smeti, chýba kontajner
Bieli, neprístupnosť, arogancia bielych voči Rómom, opití bieli, že
bieli majú furt voľačo proti cigáňom; na Rómov nadávajú druhý;
napríklad podaktorí biely a nedávajú podaktorým Rómom prácu.
Keď sa niekto zlostí, keď sa tu bijú ľudia, cigáni sú tu planí
Domy v osade, že nemáme samostatné bývanie, ako tu žijeme,
moje bývanie (prostredie v osade)
Voda tečie okolo domu, garády na odtok vody, protipovodňové
opatrenia, nie je kanalizácia
Medziľudské vzťahy (medzi Rómami a nerómami, predsudky voči
Rómom zo stany nerómov, zlý vzťah niektorých nerómov
k Rómom)
Chýbajú kurzy šitia, športové krúžky
Mne sa tu páči, som spokojný
Málo kultúry, nie sú cigánske diskotéky
Krčma u Kola (nadávajú opití)
Starosta, prístup OcÚ
Málo obchodov
Pre starých ľudí nie je nič (drevo vozím až z Ľupče)
Mosty

Pusté
3

Jánošovka
- Slnečná
3

ČiernyBalog
- Vydrovo
2

6

1

2

9

3

1
5

3
1

7
6

1

5
1

6
6

5

1

Počet odpovedí
Medveďovo
2

5
3

3

10

5
4
3

1

2

1

1
2
2

3

1

2
2
1
1
1
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3
2
2
2
2
1
1
1

Rómovia nemôžu navštíviť reštauráciu, nemôžme ísť do kina,
dievčatá na diskotéky,
Nie je plyn

1

1

1

1

Otázka č. 5: Čo je potrebné urobiť, aby sa to zmenilo?
Odpoveď
Aby sa spravil dáky projekt, aby nám urobili park pre deti, uvoľniť
nejakú časť pre deti na hranie, futbalové ihrisko, športové ihrisko,
park, kolotoče, lavičky
Byty, domy, aby nám postavili bytovku, sociálne byty pre mladých
ľudí
Veľa, všetko
Viac pracovných príležitostí, pomôcť nám Rómom zamestnať sa,
vytvoriť pracovné miesta, pomôcť mladým ľuďom zamestnať sa
Bližšie obchod (tam kde je zastávka), cigánska krčma, bufet,
zmrzlina, bagety, hod dog
Cesta, opraviť mosty,
Neviem
Nezodpovedané
Kontajner premiestniť na koniec osady, vrátiť kontajner na smeti,
aby si pokupovali nádoby na smeti
Športové krúžky, kurzy pre ženy vzdelávanie – písanie, čítanie ,
kurzy šitia, varenia....
Väčšia spolupráca, viac spoznávať rómsku kultúru zo strany
nerómov, viac sa venovať Rómom
Aj sami si vybudujeme, ak dáte materiál, zapojiť rodičov do
budovania (vytvoriť podmienky pre deti)
Otvoriť niečo nové (služby)
Vybudovať vyšší breh proti povodniam, protipovodňové kanály
Nič
Umiestniť zrkadlo v neprehľadnej zákrute na Slnečnej pre
bezpečnosť chodcov,
Viac úcty medzi ľuďmi, bez ohľadu akej sú rasy
Možnosť odkúpenia pozemkov
Aby cigánom ohradili dvory
Aby sme lepšie žili

Pusté
7

Jánošovka
- Slnečná
3

2
5
3

Čierny Balog
- Vydrovo
1

Medveďovo

Počet odpovedí

3

14

3

3

8

2
3

1

8
6

6

6

1
4
1

3
1

2
1
2

2

2
1
1

2

1

4

2

1

3
1

1

2
2
1

1

1
1
1
1
1
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5
5
5
4

3
2
2
2
1
1
1
1
1

Lepšia komunikácia medzi OcÚ a Rómami
Vybudovať kanalizáciu

1
1

1
1

Zaujímavé názory z dotazníka:
Ihrisko v osade, aby sme mali dohľad nad deťmi, aby ich neohrozovali dospelí opití
Opraviť mosty, domy, vybudovať lavičky, ihrisko pre vnukov, chlapcov a hojdačky
Aby sme mali robotu a aby každému našli robotu.
Dala by som každému lopatu ......., dala by som urobiť ihrisko pre deti, ale aj všeobecne pre dospelých, diskriminácia Rómov.
Vybudovanie kanalizácie, bývanie (v 1 dome 5 rodín), vybudovanie sociálnych bytov aj svojpomocne.

Otázka č.6: Ako viete k tomu prispieť Vy? Aké zručnosti, skúsenosti máte, čo ovládate?
Pusté

Jánošovka
Slnečná

Otázka č.6: Ako viete k tomu prispieť Vy? Aké zručnosti, skúsenosti máte,
čo ovládate?
Odpoveď
Neodpovedal
Pomocný pracovník, pomocné práce, pomocné stavebné práce, murárčina, betónovanie,
pomocná kuchárka
Vieme spievať a tancovať (chceme súbor), hranie na hudobné nástroje
Snahou, prácou, zapojením sa, robotou, pomôžem pri prácach
Čo by prišlo, tak by sme pomohli, snažila by som sa ako by sa dalo, čokoľvek čo je
v mojich silách, čo treba
Práca s rómskymi deťmi, pomoc rodičom pri výchove, starostlivosť o deti, výchovou,
práca s deťmi, voľnočasové aktivity, asistentka Rómov
Nie, nič, ničím
Lepšie spolužitie nerómov, komunikácia medzi ľuďmi, pôsobenie vo svojej rodine
Neviem, neviem ako
VPP, aktivačné práce
Záleží na tom čo by to bolo
Zrušenie 0-tého ročníka
Skúsenosti s ľuďmi, s deťmi,
so zákazníkmi
Domáce práce
Dohliadnuť na čistotu okolia
Zbieram šrot
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4
2

1
3

3
4

-

Čierny
Balog
- Vydrovo

4
3

1
3

Medveďovo

Počet
odpovedí

3

12
8

3
1
1

6
6
4

1

1

2

4

2

1

1
3

2

1
2
2
1

4
3
3
2
2
2
1

1
1
1

1
1
1

1

1

Futbal, hokej
Aranžovanie
Všetkým
Nemám žiadne skúsenosti

1

1
1
1
1

1
1
1

Zaujímavé názory z dotazníka:
Mám len základné vzdelanie, zručnosti a skúsenosti sa získavajú praxou
Zrušenia 0-tého ročníka
Aj by som si vykopal, ale dať materiál, dobre by bolo, aby si majiteľka ohradila pozemky za našim domom.
Aj my by sme budovali, aj my by sme prispeli, a nech prispeje aj obec.
Mám na to svoj rozum.
Manžel môže pomocné murárske práce
Aby som svoju rodinu upozornila, ja sa starám o zdravotne postihnutého syna, neviem pomôcť aj iným

Otázka č. 7: Ako by ste chceli aby vyzerala obec o 10 rokov?
Odpoveď

Krajšia ako doteraz, s krajším prostredím, oveľa krajšia, oveľa čistejšia, pekne, krajšie
Nové doby, byty, lepšie bývanie
Neviem, nič
Neodpovedal
Park, kolotoče, ihrisko, bazén
S väčšou zamestnanosťou, postaviť menšiu prevádzku pre mladých, práca
Aby sa zmenili ľudia, lepšie vzťahy medzi ľuďmi, nemala by byť chamtivosť, závisť,
rovnoprávnosť
Tak isto
Spokojnosť medzi Rómami a nerómami, rešpektovať sa navzájom, brať na vedomie ich
myslenie, názory
Dobrá cesta
Podpora pre mladých, pomoc pre mladé rodiny, pre starších
Predajňa textil, obchod
Aby bola naša obec ako Brezno, aby tu bolo o desať rokov mesto
O to sa stará OcÚ, pomoc od OcÚ
Bližšie škôlka, starostlivosť o deti (krúžky)
Chcela by som pracovať v obci,
Čo najlepšie
Všetko nové
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Pusté

Jánošovka
- Slnečná

7
3

5
1
2

3
5
1
1

3
5
1

2
2
1
3

2
1

Čierny
Balog
- Vydrovo

1
1
1

1

Medveďovo

Počet
odpovedí

4
4

16
11
7
7
7
4
4

4
1
1

2

3
3

1
3

3
3
2
2
2
2
1
1
1

1
1

2
1
1
1

Zaujímavé názory z dotazníka:
Nebudeme tu, lebo nás spoluobčania vybijú
Čím najlepšie, aby sa u žilo ako v obci, nie ako v osade.
Pekne, čisto, domy, všetko bolo, aby sme tu žili ako ľudia
Dobre, nové domy, park, lavičky, pre všetkých práca
Lepšie, veselšie aby to vyzeralo dobre
Aby nám pomohli na postavenie bývania, aby nám postavili bytovky
Aby tu bolo o desať rokov ešte lepšie ako teraz
Aby sa Rómom v obci žilo, aby mali rovnakú rovnoprávnosť
Je to dlhšia debata
Dobrá cesta, nové byty, finančná pomoc pre mladé rodiny, pomoc pre starších, stretnutia dôchodcov
Pomoc od OcÚ (pomoc pri vybavovaní dokladov, byty, ihrisko)

Otázka č. 8: Ako si predstavujete spolužitie Rómov a nerómov v obci?
Odpoveď

Porozumenie, dobré vzťahy, znášanlivosť, ohľaduplnosť, spolužitie, dobré žitie, spokojne,
kľudne
Jednoznačne dobre, celkom dobré, perfektné, príjemne, ako kedy, aby sa všetci mali dobre,
lepšie
Neodpovedal
Spolupráca, komunikácia, pomoc
Viac počúvať Rómov, ich názory, väčšia dôvera, akceptácia
Mohlo by byť lepšie, na lepšej úrovni, doteraz bolo nedobré
Neviem, nič
Ako žijeme doteraz, je tu dobre
Dohliadnuť na deti
Zaujímavé názory z dotazníka:
Aby sme sa spolu nebili a nehádali
Aby bol mier
Aby zahodili nerómovia zlý názor na Rómov, viac spolupracovať s rómskou komunitou
Rómovia by sa mali snažiť, aby sa ich životné podmienky zlepšili
Nerómovia by mohli byť ohľaduplnejší
S porozumením medzi starými a mladými
Viac počúvať Rómov, ich názory
... tu bielych a chodia tu opití
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Pusté

Jánošovka
- Slnečná

Medveďovo

Počet
odpovedí

9

Čierny
Balog
- Vydrovo
3

4

6

22

2

5

1

1

9

6
1
4
1

1
4

2

1
1
1

9
6
5
4
3
2
1

2
3
2

1

Nemám rád bielych, takže chcem, aby sme tu boli len my
Je dobré spolužitie, viac by nám mohli veriť
Dobré spolužitie a možnosť ísť do krčmy (spraviť menšiu krčmičku)
Poslanec nech príde aj do osady, aj pre nás
Čím najlepšie a spoločne, aby všetci mali prácu
Aby na nás nerevali
Aby sa všetci mali dobre
Lepšia spolupráca v plánovaní kultúrnych podujatí a vytvorenie pracovných miest
Aby sa znášali, aby spolu pracovali
Dobré spolužitie, práca pre všetkých

Otázka č. 9: Máte záujem zapojiť sa do plánovania rozvoja obce? Ak áno, uveďte kontakt na seba (adresa, telefónne číslo)

Odpoveď
Nezodpovedané, bez kontaktu
Kladná odpoveď, bez vedenia kontaktu
Neviem ako bude prebiehať, uvidím, ak sa bude dať....
Nie
Áno
Podľa toho, čo za to

Pusté
10
2
3
1
1

Jánošovka
8
2
4
1

Čierny Balog
11
3

Medveďovo
4
7

2

Počet odpovedí
33
14
4
4
3
1

4.1.2. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu „Aby sa Rómom s nerómami a nerómom s Rómami na Balogu lepšie žilo“
v Základných školách a Špeciálnej základnej škole v Čiernom Balogu
Počet získaných dotazníkov: 115
Otázka č. 1: V ktorej miestnej časti obce žijete?
Dobroč
21

Pusté
10

Jánošovka
16

Fajtov
5

Komov
7

Čierny Balog
24

Medveďovo
12

Krám
17
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Mimo obce
2

Neodpovedal
1

Otázka č. 2: Ako dlho v nej žijete?
Menej ako 10 rokov
Viac ako 10 rokov
Neuvedené

Dobroč
5
15
1

Pusté
3
7

Jánošovka
4
11
1

Fajtov
1
4

Komov
2
5

Čierny Balog
4
20

Medveďovo
3
9

Krám
6
11
1

Mimo obce
2

Otázka č. 3: Čo sa Vám vo Vašej časti obce páči?
Odpoveď na otázku
Prostredie, príroda – osi, Pustý Vrch, hory, ticho, všetko zelené, kopce, okolie môjho domova, zverina, potok, Brezninka, les, hory v Šalingu*;
vysoké a staré lipy, lúky
Lyžiarske stredisko (lyžiarsky vlek, parkovisko, čistička, koliba a i.)
Futbalový klub, výstavba umelej trávy, ihriská, klzisko, školské ihrisko, ihrisko pri kultúrnom dome
Ľudia, ktorí tu žijú, kamaráti, priatelia, dobrí ľudia
Vydrovská dolina, lesnícky skanzen
Okolie kostola, kostol
Nič, skoro nič sa mi tu nepáči
Že je o taká malá časť obce (dedinka), moja dedina, moja ulica, celá dedina je pekná
Neodpovedal
Všetko
Nie sú tam Rómovia, nemáme tu cigánov
Železnička
Škola, blízko škola
Vyriešené autobusy po školskom vyučovaní, autobus
Kone, mačky, psi
Kultúrny dom, obchod
Dobroč (miestna časť)
Zachované pamiatky, pamätník a delo v Kopci
Grant
Dievčatá v našej triede
Zastávka – máme kde chodiť von
Budujú sa nové veci
Preteky do vrchu
Po našej ulici nechodia autá, nechodí tu veľa áut
Neviem
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Počet
odpovedí
50
11
11
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Otázka č. 4: Čo sa Vám vo Vašej časti obce nepáči?
Odpoveď na otázku
Na Balogu sú premnožení Rómovia, *veľký počet Rómov; cigáni, lebo kradnú a žobrú, robia neporiadok, hľadajú zámienky aby nás mohli
prezývať, iba sa chcú biť, všetko si privlastňujú, nehygienickí Rómovia, Rómska osada, znečisťujú prírodu **
Znečistený Hron a bodrel v lesoch, na ihriskách rozhádzané umelé fľaše, neporiadok, úseky s najväčším bordelom – Hron, osady; že tam ľudia
chodia sypať smeti; špina, porozhadzované papieriky po Rómoch, odpadky
Nie sú žiadne detské ihriská, nemáme detské ihrisko, nemáme rovné ihrisko

Počet
odpovedí
46
21
9

Hlúpi ľudia a deti, neslušní ľudia, správanie niektorých ľudí, niektorí ľudia, susedia, susedia cigáni
Škola, že musím chodiť do školy
Že cudzie psi chodia po ulici, behajú nám po dvore cudzie psi, niektoré psi, túlavé psi
Cesty, zlé cesty
Rozbité, zdevastované zastávky, rozbúrané detské ihrisko, poškodzovanie verejného majetku (budovy, zastávky, cesty atď.), zlí ľudia, ktorí ničia
všetko okolo seba
Nič
Je tu hrozná nuda, málo hier alebo výletov cez prázdniny
Nemáme značkový obchod, málo obchodov
V našej časti nič

8
8
6
6
5

Zápach z garádov, že nie je všade kanalizácia
Že ich idú asi zrušiť (autobusy po školskom vyučovaní)
Hluk
Opití chlapi, alkoholici
Veľké stroje, veľké stroje, čo robia hluk
Neodpovedal
Málo turistických trás
Málo stredísk
Premáva veľa nákladných áut s drevom
Vypiľujú sa lesy
Najbližší sused je o 1 km nižšie, obchod cca 4 km
Všetko v pohode
To cigánske kúpalisko oproti domu v potoku
Autá znečisťujú ovzdušie
Že nevedia nič urobiť v Šalingu
Na zastávke sa nemôžeme hrať pre MP
Je to ďaleko do školy

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4
3
2
2

Jandľovka
Keď je tréning na ihrisku, chlapci veľmi hrešia, malé deti sa od nich učia hrešiť
Škamravé mačky
Pani doktorky
Zábradlie na moste do Vydrova
Krčma
Všetko

1
1
1
1
1
1
1

Zaujímavé názory z dotazníka
* Ale ani by mi to tak nevadilo, keby sa cigáni nevyvyšovali nad nás a nemysleli si o seba veľa
** Že sa Rómovia nesnažia udržiavať našu peknú prírodu a znečisťujú ju. Vôbec sa nesnažia s nami spolunažívať.
...ale máme sa baviť o Rómoch. V prvom rade je na Balogu asi 5% tých dobrých a 95% tých zlých. Zarazil ma jeden prípad, keď Matka cigánka poslala svoje asi
4 alebo 5 ročné dieťa, aby išla ukradnúť ľudovo povedané čučo. Dieťa poslušne šlo, zobralo fľašu a vyšlo von. Kamarát na to upozornil

Otázka č.5: Čo je potrebné urobiť, aby sa to zmenilo?
Odpoveď na otázku
Nájsť pre Rómov iné miesto; vyhubiť alebo vysťahovať, použiť biologické zbrane..., vyhnať, vystrieľať, aby odišli niekam inam, vysťahovať ich
naspäť skade prišli, odsťahovať na ostrov, urobiť rómsky štát, vypáliť cigánov, mali by ich menej vyrábať, presťahovať, vysťahovať ich preč zo
Slovenska; vyhnať het do Indie násilím, biť ich kľuchtami...
Neviem
Vynoviť, vybudovať ihrisko, preliezky, urobiť trať pre bicykle so skokmi
Zavolať cestárov, urobiť nové cesty, opraviť cesty, zábradlie na moste
Rómov skrotiť, vychovať; vychovať ich slušne, inak vysťahovať; aby sa zmenili, nekradli, neprovokovali, nekričali, uzemniť ich, naučiť ich poriadku
a čistote, zlepšiť dochádzku do školy
Viac košov pri cestách, pridať koše na odpadky, viac sa starať o čistotu v obci
*Zmobilizovať ľudí (čistenie Hrona, studničiek, lesov), vyčistiť Hron a isté úseky, odpad
Aby si ľudia zatvárali psov, uviazali ich na retiazku, aby sa o nich starali, aby sa majitelia starali o svoje zvieratá
Nič
To by mal vedieť starosta, zavolať tam starostu , oznámiť to starostovi
Ľudia by nemali odhadzovať odpad do lesa, chytiť týchto ľudí, upozorňovať ľudí
Zlepšiť podmienky pre život (pozn. Rómov), stačilo by, keby boli čistotní, mali by byť čistejší
VPP****, zamestnať ich *****
Vybudovať kanalizáciu
Získať peniaze na výstavbu turistických trás
Vytlačiť viacej cestovných poriadkov a doniesť do školy, zabezpečiť distribúciu po dedine, lebo ľudia nevedia, že premávajú, zapojím sa aj
s kamarátom,
Musia sa zmeniť oni – záleží na nich (pozn. Rómovia)
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Počet
odpovedí
31

12
10
7
7
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Zmeniť to u ľudí a ich správanie
Aby niekto na to dozeral
Zavolať robotníkov na hypermarket
Postaviť viac stredísk
Nechceme eurá
Asi sa vysťahovať a ísť niekde inde***
Zrušiť penzión, zakázať motorkárom jazdiť na kopcoch (hluk)
Vypratať zlých ľudí, ktorí škodia
Zrušiť školu
Nedá sa napísať, tých vecí je milión
Zastaviť premávku
Zmeniť cestovný poriadok autobusov
Aby tu bol poriadok (všeobecne)
Dáke nové deti, keby sa prisťahovali
Je tu málo ľudí, ktorí by sa o to zaujímali
Požičať im bakuľu
Aby sa rodičia starali viacej o svoje deti a aby zlepšili ich výchovu
Museli by nekradnúť, nesmrdieť, nevyvolávať konflikty a nepiť veľa alkohol
Je potrebné urobiť novú školu
Všetko

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zaujímavé názory z dotazníka:
* V prvom rade je potrebné zohnať ľudí, ktorí by pomohli s čistením lesov, studničiek, Hrona ak sa nad tým všetci zamyslia na 100% tak potom neviem.
** Nič, pretože zmeniť sa musia v prvom rade oni, až potom môžeme robiť niečo my.
Najskôr sa musia zmeniť oni – záleží na nich. Musia aspoň podľa mňa zmeniť svoj postoj k nám – najmä tí mladší. Ako sa oni správajú k nám, tak aj my k nim.
*** Ale zas potom by som nežila v takej peknej prírode, kde je ticho. Takže je to vcelku O.K.
****Viac VPP ľudí, ktorí by to aj obriadili, nie len chodníky zametali.
*****Zamestnať ich nadobro. Malá časť pracuje u VPP, ale to ozaj nestačí. A obmedziť pôrodnosť podľa príjmov rodiny.

Otázka č. 6: Ako viete k tomu prispieť Vy? Aké zručnosti, skúsenosti máte, čo ovládate?
Odpoveď na otázku
Neviem, nijako, neviem ako, neviem prispieť
Vlastná práca – smeti nie je ťažké zbierať, smeti vie zbierať každý, roznesiem poriadky u Medveďov, rukami, čistenie prírody, pomoc pri
budovaní ihriska, prišiel by som na brigádu
Neodpovedal
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Počet
odpovedí
34
17
14

Všetko, vo všetkom ***
Futbal, viem hrať futbal, tanec, bojové umenie
Thajský box, *; karate, streľba, likvidácia Rómov
Keď pôjdu preč, zakývam im
Nemám žiadne skúsenosti, nič neovládam, mám málo rokov
Kosenie, pílenie dreva, všetko v domácnosti **, rúbať sekerou
Dávam tam pozor, povedať im aby prestali****
Mám rád matematiku, lebo ju viem; ovládam slovenský jazyk, kreslenie, PC
Prídem pomôcť (pozn. s vysťahovaním cigánov)
Dám benzín a škrtnem zápalkou
Mali by to opraviť ľudia, ktorí to vedia (cesty), majú to urobiť cestári
Ignorujem ich (susedov cigánov, cigánov)
Čistím ích (pozn. garády), kosím
Nejaké združenie
Založiť skauting na Balogu
Dokážem búrať školu
Stavať skoky
Nerozhadzovaním odpadkov
Zastavím premávku, ovládam karate kit
Viem sa skoro s každým porozprávať
Poprosíme pána starostu

7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zaujímavé názory z dotazníka:
* Mig 27 a bomby s chem. zbraňami (chlór). Stačil by som na nich sám (pozn. na Rómov) viem si dobíjať život, viem lietať, som rýchly, jednoducho SUPERMAN
**Ja??? Čo ja viem! Ovládam základné školské vzdelanie, maľovanie, domáce práce.
*** Viem takmer všetko, len mi to treba prikázať a ukázať, ako na to.
**** Povedať im aby prestali alebo to riešiť inými cestami, cez rodičov, políciu alebo cez vychovávateľky
Ja nijako, mám skúsenosti s cigánmi, robia všetkým zle.
Pomáhal by som, ak by sa to ihrisko robilo, ale pomohol by som aj pri iných prácach.

Otázka č. 7: Ako by ste chceli aby vyzerala obec o 10 rokov?
Odpoveď na otázku
Žiadni cigáni, bez Rómov, menej Rómov, aby tu neboli Rómovia, bez jedného cigána, bez neslušných cigánov, aby zmizli cigáni
Lepšie, krajšie ako teraz, vynovené, prerobené, moderne, pekne, skrášlené okolie, viac kvetov, stromov
Tak ako teraz, tak ako vyzerá, nič nemeniť, všetko je v poriadku, rovnako, tak isto
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Počet
odpovedí
23
17
16

Čistá, čistejšia, bez odpadkov, lepší vzduch, aby tiekol čistý Hron
Nové hladké cesty, opravené cesty, lepšie cesty
Hyper a mega markety, nové obchody, viac obchodov, nákupné centrá, namiesto Jednoty Európa, viac obchodov s oblečením, obchodné
centrum, hračkáreň
Kúpalisko, plaváreň
Viac možností na športovanie, ihrisko iné ako futbalové, tenisové kurty, golfové ihrisko, downhilové trate
Neviem, mne je to jedno
Viac zábavy, zábav na ihriskách, strediská pre voľný čas, kino, miesta pre stretávanie ľudí
Aby sa Rómovia vedeli správať, aby mali lepšiu hygienu
Aby sa rozšírila, bude väčšia, rozvinutejšia
Zachované lesy a Dobročský prales, zachovaná príroda
Dúfam, že za 10 rokov tu žiť nebudem, s veľkou pravdepodobnosťou tu už nebudem, mňa to netrápi, možno tu už nebudem
Ako dedina a turistické miesto, veľa pamiatok, rekreačná krajina
Parky, parky pre deti
Žiadne činžiaky, určite nie ako mesto
Osobitná Rómska časť
Aby neboli ľudia znepriatelení, aby sa nehádali
Aby bolo všetko o niečo lacnejšie
Neodpovedal
Ranč
Vylepšenie vleku – nočné lyžovanie, nižšie ceny pre občanov ČB
Lietajúce autá, každé dieťa od 5 rokov vlastniť auto, loď, stíhačku alebo lietadlo a zbrane (guľomet, mínomet, devinu, jednu jadrovú hlavicu)
Kľud
Kanalizácia
Kaviareň s PC a internetom, cukráreň
Menej krčiem
Viac domov časti Vydrovo
Aby nezrušili malotriedky na Dobroči a na Kráme
Ako veľké mesto bez Rómov
Viac bielych**
Menej alkoholikov
Aby tu boli mrakodrapy
Určite stredná škola
Aby hral Balog v 1. lige
Krajšie domy
Aby bol v obci MC Donald
Ako po výbuchu
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14
12
12
10
10
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zaujímavé názory z dotazníka:
Viac príležitostí na to, aby sa ľudia stretávali, viac možností, kde chodiť s deťmi (parky), ...väčší poriadok v obci, ale aj v ľuďoch...
**Podľa mňa je to obec bielych a nie obec Rómov. O 10 rokov by to malo byť oveľa príjemnejšie, ale viem, že to tak nebude – prevažnú časť obyvateľov tu budú
tvoriť Rómovia.
Čisto, pekne, aby sa ľudia nehádali a deti nerozbíjali všetko okolo seba a vážili si veci!!!

Otázka č. 8: Ako si predstavujete spolužitie Rómov a nerómov v obci?
Odpoveď na otázku
Nijako, ja by som tam hodil chem. zbraň s chlórom, aby oslepli a potom vysťahovať; zle, preč s nimi; nijako, ja Rómov neznášam,
nepredstavujem si spolužitie, žiadne nebude – vystrieľať, vysťahovať, hrozne
Mohli by si urobiť poriadok a viac dbať o svoju hygienu a vedomosti, vzdelávať sa, správať sa tak, ako ostatní ľudia; keď budú čistotní, pohoda;
viac pracovať*; aby neboli s nimi veľké problémy**, ***, ****, platiť za všetko, za čo majú*****
Nekomentujem radšej, ani sa to nedá, neviem, neviem si to predstaviť, to je bohužiaľ nepredstaviteľné, ja si to nepredstavujem, nechcem na to
ani pomyslieť, s nimi sa nedá žiť
Žiadne spolužitie a nie som rasista; s nimi sa nedá žiť, lebo sú nevychovaní, nijako sa s nimi nedá, furt sa chcú biť, keď ich je viacej, nijako, ja
nechcem aby tu bývali, nijako, najlepšie by bolo, keby išli het, to sa nedá;
Aby sme ich znášali a nie neznášali, aby sme sa nebili, aby sa polepšili, aby sa bieli nebili
Vysťahovať ich, česť výnimkám, Niektorí Rómovia (zlí) vysťahovať, aby sa vysťahovali , vystrieľať len niektorých, mali by tu byť len tí, ktorí sú
poriadny a nevyrývajú do ľudí, nerobia bodrel
Lepšie, normálne; že si budú pomáhať, aby sa dobre cítili
Keby sa umývali a keby neboli drzý, tak si to predstavujem, že sa všetci znášame.
Vládne tu rasizmus, spolunažívanie tu nie je
Aby bol už konečne kľud, aby sme spolu vychádzali
Cigánov vysťahujeme, vypálime a bielych necháme
Teraz je to relatívne v pohode, zvládnem to
Mohli by byť lepší
Dá sa to predstaviť, museli by byť čistotnejší a mali by si viac vážiť veci, bez roztržiek, výtržností, kradnutia
Nebudú spolu vychádzať, ako doteraz
Aby mali normálne domy, inakšie bývanie
Spolupráca, dohoda, spoločné stretávanie
Dobre spolu žijeme
Neodpovedal
Niektorí Rómovia sú dobrí, slušní, no iní sú drzí
Dúfam, že nebudú prevládať
Rómov by som vybil do posledného
Slušní nerómovia so slušnými Rómami
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Počet
odpovedí
18
16
13
11
9
7
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Neviem, ešte som nad tým nerozmýšľala
Aby s nimi bola sranda
Aby boli kus krotkejší

1
1
1

Zaujímavé názory z dotazníka
* Keby sa Rómovia správali slušnejšie a viac pracovali, viac sa starali o svoju hygienu, možno by sa to dalo! Ale oni o to nemajú záujem, aj keď nie sú všetci
takí, ale väčšinou áno. Vlastne ani ja o to nemám záujem.
Ak budú rozumnejší, menej drzejší, tak prosím, dalo by sa to, ale inak sú strašní.
Ja si predstavujem spolužitie bez nich (pozn. Rómov)
** ..no samozrejme problémy by nemali robiť ani nerómovia. Mali by sa ale učiť a nebrať školu ako niečo nepodstatné vo svojom živote. Nemali by sa medzi
nami robiť rozdiely, pokiaľ budeme všetci v myslení a pod. rovnakí.
Aby boli Rómovia kus vychovanejší, keď už sú tu.
***Nemali by sa k nám správať tak nevďačne, tak drzo ako sa správajú k nám obyčajným ľuďom. Možno pred vami majú rešpekt, ale pred nami nie.
Povedať Rómom, aby nerobili neporiadok a ak to neposlúchnu, tak ich vysťahovať
**** Rómovia by mohli byť čistotnejší, mohli by sa lepšie správať. Aj bieli niektorí sú drzí. Tiež by sa mohli lepšie správať.
Predstavujem? Tak mne osobne nezáleží či je niekto Róm alebo neróm. Záleží možno na povahe. Na svete (teda aj v našej dedine) je plno nerómov, ktorí sú
schopní správať sa naozaj hrozne.
***** Aby sa Rómovia začali správať normálne a začali sa už konečne učiť a platiť za všetko, za čo majú!!!
Zle, lebo niektorí Rómovia sú s prepáčením sprostí, lebo keď okolo nich len prejdem a nič im nepoviem, začnú na mňa zazerať a prezývať ma vulgárne.
Bez roztržiek a výtržností, kradnutia.... „Spolunažívanie“ jedným slovom.
Nijako. Oni, myslím Rómov, nikdy nebudú robiť.

Otázka č. 9: Máte záujem zapojiť sa do plánovania rozvoja obce? Ak áno, uveďte kontakt na seba (adresa, telefónne číslo)
Odpoveď na otázku
Áno, mám záujem, v dačom by som pomohla, aj hej
Možno aj hej
Nie, nemám záujem, radšej nie, je to zbytočné
Uviedol kontakt
Neodpovedal

Počet odpovedí
6
2
39
10
48

Zaujímavé názory z dotazníka:
Musím sa veľa učiť, tak by som nemala čas
Nie. Nemám čas na babračky s cigánmi.
Nie. Ja tam nemôžem nič urobiť.
Nie. Už sa urobilo dosť hlavne pre cigánov.
O tom som ešte nepočula, takže nebudem nič uvádzať.
Ochotne prídem s bagrom
Asi nie, lebo by to bolo podľa mňa zbytočné, zase by napr. niekto ukradol na Kráme sieť na tenis, zase by niekto niečo spravil, je to zbytočné!!!
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4.2.

Výstupy z besedy so žiakmi ZŠ Jánošovka na tému „Aby sa
Rómom s nerómami a nerómom s Rómami na Balogu lepšie žilo“

Beseda so žiakmi 4 ročníka
Čo sa mi v obci nepáči
Nie sú preliezačky; rómovia a nerómovia nie sú spolu kamaráti; staré, škaredé autobusy; nie
je kúpalisko; nie je kino; znečistený Hron a verejné priestranstvá; zlé cesty; neupravené
domy; vykrádanie bánk, domov, obchodov; nepáči sa mi všetko zlé; keď ľudia kradnú
a zvalia vinu na druhého; znečistená príroda; unimobunky; keď ľudia odhadzujú odpadky
vedľa koša; nemáme koníky; nemáme vianočný stromček.
Čo by sme chceli mať v našej obci o 10 rokov
Pekná príroda; z Balogu lietať do vesmíru; Bratislavský hrad; krajšie domy; zoologickú
záhradu; plaváreň; borovicu - Limbu v lesoch; informačnú agentúru o Čiernom Balogu;
kolotoč - Londýnske oko; benzínovú pumpu; preliezačky; letisko; novú asfaltku; vojenské
kasárne; kúpalisko; fontánu; cirkus; prístav; park.
Aký by mali byť ľudia v obci o 10 rokov
Zdraví; neporušujú pravidlá obce; nerobia si zle; nefajčia; neodhadzujú odpadky; priateľskí;
neznečisťujú vzduch, vodu, prírodu; láskaví; mierumilovní k zvieratám; pekní, usmiati ľudia;
starajú sa o svoje domy; spravodliví; nekradnú
Beseda so žiakmi 5 – 8 ročníka
„Bolo by to dobré, keby sa Rómovia k nám bielym správali slušne a úctyhodne. Nie každý
Róm je slušný a zdvorilý. Mali by žiť, ako každý z nás, mali by sa umývať, slušne sa správať
atď. A aj my bieli máme nejaké chyby. Odsúvame sa od nich, neslušne im nadávame a to by
sa malo zlepšiť.
Tak takto by sa mali ľudia zlepšiť, mali by byť ľudia dobrí. Nezáleží na rase, ale na povahe.“
G. K., VI.A
„Myslím, že určitou mierou sa pričiňujem. S kamarátmi na ihrisku spolu hráme futbal
a rozprávame sa o úplne bežných veciach. Myslím, že na to, aby sa nám lepšie žilo treba
ostatným vysvetliť, že iní sú len vo farbe pleti, v ničom inom.“
M. M., VIII.A
„Podľa mňa by to bolo vtedy dobre, keby sa bieli neodťahovali, lebo ja poznám aj takých
ktorý cigáňa z duše nenávidia, ale sú aj taký, ktorý cigáňov majú radi a ešte lepšie než
bielych. Ja proti bielym nič nemám, ale keď je niektorý biely ku mne drzý, tak som drzá aj ja.
Ja by som sa lepšie cítila, kebyže viem, že sa bieli správajú dobre k cigáňom. V tomto
prostredí by vyhovovalo, kebyže sa všetci, čo sú na Čiernom Balogu správali tak, ako sa
vedia správať, ale niektorí sú takí, ktorí sa správať nevedia. A toto už stačí.“
P.B., VII.A

4. 3. Fotodokumentácia
Beseda so žiakmi v ZŠ Jánošovka
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Výtvarné práce žiakov základných škôl na tému „Ako by sa Rómom s nerómami a nerómom
s Rómami na Balogu lepšie žilo.“
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Pracovné stretnutia
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Stretnutia riadiacej skupiny

Podporný program „Ako sa dá, alebo prezentácia pozitívnych skúseností“
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4. 4. Publikované články v mesačníku Baločan
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5.

Poďakovanie

Poďakovanie za vypracovanie Komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád
v obci Čierny Balog patrí Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity za
finančnú podporu projektu, členom riadiacej skupiny za organizačnú prácu a dohľad
nad tvorbou dokumentu, obyvateľom obce, externým spolupracovníkom a všetkým
zúčastneným za čas, vedomosti a skúsenosti, ktoré vložili do práce v pracovných
skupinách pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Ing. František Budovec
starosta obce
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