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MIESTO KONANIA DÁTUM POČET

ÚČASTNÍKOV

1 Piešťany

(školenie pre reg. Koordinátorov)

25. november 2014 20

2 Nitra 15. december 2014 13

3 Levice 21. január 2015 20

4 Poprad – doobedná skupina 17. marec 2015 25

5 Poprad – poobedná skupina 17. marec 2015 22

6 Prešov – doobedná skupina 18. marec 2015 20

7 Prešov – poobedná skupina 15. marec 2015 22

8 Zvolen 16. jún 2015 18

9 Lučenec – doobedná skupina 9. jún 2015 25

10 Lučenec – poobedná skupina 9. jún 2015 22

ÚČASTNÍKOV SPOLU 207



OBSAH VZDELÁVANIA 



HATECRIME

Cieľ :

- Predstaviť 
problematiku, 
vysvetliť rozdiely 
oproti inej kriminalite 
a iným typom skutkov 
namierených voči 
Rómom

- Poskytnúť právne 
„vodítka“

2. FAKTY A MÝTY A 
RÓMOCH

Cieľ:

- Hlbšia sonda do 
pozadia problémov, 
ktoré TSP v osadách 
riešia

- Poskytnúť 
argumentačnú výbavu

PROGRAM ŠKOLENÍ



Je vôbec treba vysvetľovať 

pracovníkom TSP niečo o Rómoch, keď 

práve oni sú s nimi v každodennom 

styku? 

PREČO PRÁVE 

PRACOVNÍKOV TSP 



TSP – svedkovia marazmu, biedy, kriminality a 

sociálnych patológii

Vidia  následok, nevidia príčinu => zamieňanie 

znakov chudoby s etnicitou 

Zníženia miera citlivosti na vnímanie Rómov z 

MRK ako obetí







 Skorý sexuálny život – niet čo plánovať, keď nemám možnosti 
ovplyvniť sled udalostí (kariéra, sociálne vzťahy, cestovanie )

 Prežívanie tu a teraz – potreba okamžitého zabezpečenia 
potrieb, zmeny do budúcna sú nemožné

 Iracionálne schémy prežitia - Kriminalita ako zdroj obživy, vysoká 
pôrodnosť 

 Nezáujem o formálne vzdelanie – v ich realite irelevantná 
hodnota (je pre nás zásadná hodnota stať sa astronautom, keď 
sa s tým na SK neuživíme a do NASA nás nevezmú?)

 Iné typy spoločenských vzorov – drogový dealer, mafián

ZNAKY KULTÚRY CHUDOBY



ZAČAROVANÝ KRUH –VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE 

PRÍČINY

extrémna chudoba

nízke vzdelanie

dlhodobá 
nezamestnanosť

strata pracovných 
návykov 

nezamestnateľnosť

kriminalita ako 
zdroj obživy

image
kriminálnikov a 

nedôveryhodných 
zamestnancov





REAKCIE



Paradoxy

 pracovníci TSP síce možno nepoznajú teoretické pozadie a 
príčiny situácie v MRK, no v prevažnej miere vykazujú vysokú 
empatiu 

 empiricky pochopili matrix osady, vidia aj tie vysvetlenia a 
znaky, ktoré nie sú pre ostatných viditeľné

- Najmä vo východoslovenskom regióne TSP chápu, ako sa ťažko 
žije bez práce a príjmu

Zjednodušené vysvetlenia 

- Ženy treba sterilizovať, pokazili ich rodičia

- Málo sa snažia 

Diskusie v skupine



NAŠE POSTREHY

 Aké sú pocity TSP

- Neviditeľnosť výsledkov 

(utvrdzovať v tom, že aj jedna 

lastovička môže mať zmysel)

- Nedocenenosť práce, nízka 

spoločenská prestíž

- Uviaznutie medzi mlynskými 

kolesami





HATECRIMES



 16% Rómov

 84% Rómov neohlasuje svoje prípady







 Zber dát

 Pomoc obetiam bezprostredne po útoku (lekár, fotky)

 Pomoc v styku s políciou (doprovod, podanie tr.  Oznámenia, 

rozhodnutia)

 Styční dôstojníci medzi obeťou a MVO, ev. orgánmi štátu

VÝZNAM TSP V TEJTO TÉME



1. Sú ochotní sa vzdelávať – sú svedkami krkolomných situácií, 

ktoré musia denne riešiť, nechcú v nich tápať 

2. Náročná, mravenčia práca, výsledky nie sú hneď viditeľné 

3. Nízka miera spoločenskej prestíže

NAŠE POSTREHY
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