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Potreba poradenských služieb zameraných na elimináciu a prevenciu diskriminácie 

a násilia v rómskych komunitách je spoločensky veľmi žiadúca 
 

Spišské Vlachy, 31. 12. 2022 – Rok 2022 bol tretím a posledným rokom realizácie projektu                   

OZ Deti slnka, ktorý bol zameraný na elimináciu a prevenciu diskriminácie u rómskeho obyvateľstva. 

Napriek tomu, že aj uvedený rok 2022 projektu bol poznamenaný pandémiou COVID 19, dochádzalo 

počas roka k uvoľňovaniu opatrení, ktoré sa týkali nákazy koronovírusom a táto skutočnosť nemala 

zásadný vplyv na aktivity projektu. Uvoľnenie opatrení pomohlo realizovať projekt bez ďalších 

zvýšených nárokov na hygienické opatrenia a obavy z nákazy.  

 

„Mnohé klientky zapojené do projektu (ženy z prostredia MRK, ktoré sa stretli s diskrimináciou) 

opakovane žiadali o poradenské služby a pokladali tieto služby za prínosné v kontexte práve 

eliminácie diskriminácie, či už na trhu práce alebo v osobnom prípadne rodinnom živote,“ vysvetľuje 

Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., predsedníčka združenia a jedna z poradkýň v rámci projektu. 

„Vzhľadom na zvýšený záujem o poskytované poradenské služby zo strany klientok sme už 

začiatkom roka 2022 mali splnené merateľné ukazovatele stanovené v projekte (dosiahnutý celkový 

počet 293 účastníkov),“ dopĺňa K. Kotradyová. 
 

Prijímateľ v začiatkoch realizácie projektu pracoval s hypotézou, že riziko diskriminácie u rómskych 

žien je výrazné práve v pracovnej a spoločenskej oblasti, no počas realizácie projektu sa ukázalo, že 

rómske ženy sú diskriminované aj v súkromnom a predovšetkým rodinnom prostredí, kde dochádza 

často k ich ponižovaniu a fyzickému či psychickému násiliu. Práve v nadväznosti na toto zistenie je 

potrebné uviesť, že spoločenská potreba poradenských služieb zameraná na elimináciu a prevenciu 

diskriminácie a násilia v rómskych komunitách je spoločensky žiadúca a môže v budúcnosti priniesť 

efekt vo zvýšenom náraste samostatných a cieľavedomých rómskych žien, ktoré budú o svojom 

živote rozhodovať nie v mantineloch partnerovho želania, ale pôjdu za svojim snom a dokážu si 

asertívne uplatňovať svoje práva v každej oblasti svojho života.  

 

„Počas roka 2022 sme mesačne poskytovali poradenstvo 32-36 ženám z radov marginalizovanej 

rómskej etnickej skupiny. Problémy, ktoré sme týmto klientkam pomáhali riešiť boli rôzne a týkali 

sa hlavne toho, že rómske ženy si nedokážu uplatniť svoje práva a často sa dostávajú do nepriaznivej 

životnej situácie či už z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti alebo chudoby,“ uvádza                             

Mgr. Ing. Miroslava Fonfárová, druhá poradkyňa zapojená do projektu. 

 

Prejavy diskriminácie na pracovnom trhu majú v rámci SR dosť výrazný negatívny náboj a rómske 

ženy sa stretávali s predsudkami a zaškatuľkovaním svojej osoby z dôvodu etnického pôvodu ako 

nezamestnateľné.. Prekonať tieto mantinely vyžaduje dlhodobé úsilie a prácu nielen zo strany 

poradcov a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, ale aj chuť pracovať na sebe zo strany klientov. 

„Náročnosť tejto práce nespočíva iba v znalostiach metód a techník práce s touto cieľovou skupinou, 

ale vyžaduje si zo strany poradcu schopnosti a zručnosti týkajúce sa zvýšenej empatie, schopnosti 

aktívne počúvať a byť človekom, ktorý dokáže akceptovať všetkých ľudí bez rozdielu,“ konštatuje 

M. Fonfárová. 
 

Kongruentný postoj poradcu je tým, čím si dokáže poradca klienta získať a až na základe toho sa 

následne buduje dôverný poradenský vzťah, ktorý je mostom k tomu, aby v živote klienta došlo 

k pozitívnej zmene.  
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„Dovoľujeme si vyjadriť presvedčenie, že realizáciou projektu, ktorý bol zameraný na elimináciu 

a prevenciu diskriminácie sme počas troch rokov jeho trvania prispeli k tomu, že rómske ženy, ktoré 

sa stali našimi klientkami sa vo zvýšenej miere socializovali, uplatnia sa vo zvýšenej miere na 

pracovnom trhu a postavia sa akýmkoľvek prejavom diskriminácie a násiliu čelom. Výstupom 

z projektu bola aj vedecká monografia, v ktorej problematiku podrobne mapujeme a predkladáme 

vedecké dôkazy o tom, že proces sociálneho vylúčenia sa dá zastaviť prípadne zvrátiť,“ uzatvára K. 

Kotradyová. 
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Občianske združenie Deti slnka ako prijímateľ realizuje projekt „Eliminácia a prevencia 

diskriminácie u rómskeho obyvateľstva prostredníctvom špecializovaných poradenských služieb“ 

(kód projektu v ITMS2014+: 312041W798) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. 

Celková dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov a plánovaný počet účastníčok ohrozených 

diskrimináciou a zapojených do projektu (klientky) je 288. 

 

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom 

Operačného programu Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky (www.employment.gov.sk). Informácie o Operačnom programe Ľudské zdroje sú 

dostupné na www.ludskezdroje.gov.sk. Ďalšie informácie o projektu sú dostupné na webovom sídle 

prijímateľa www.ozdetislnka.sk.  
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