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Advokačný 
program

V rámci advokačného programu pracu-

jeme so štátnymi a verejnými vzdeláva-

cími inštitúciami. Monitorujeme a upo-

zorňujeme na diskrimináciu na národnej 

a lokálnej úrovni a presadzujeme rovný 

prístup rómskych detí ku kvalitnému 

vzdelávaniu. V rámci tohto programu 

organizujeme odborné konferencie, 

semináre, okrúhle stoly a diskusie, vyt-

várame koalície, realizujeme verejné 

kampane, výskumy a zdieľame medzi-

národné skúsenosti a poznatky.

eduRoma napĺňa svoje 
ciele cez tri základné 
programy – advokačný, 
terénny a mediálny.



Mediálny program

Cez mediálny program podporuje-

me advokačné aktivity organizácie 

a o týchto aktivitách informujeme ve-

rejnosť. Prostredníctvom publicistiky, 

tvorby krátkych dokumentov a infor-

mačných kampaní, vydávania kníh, sen-

zitivizujeme verejnú mienku a meníme 

stereotypný obraz o Rómoch.

Terénny program

Realizujeme priamou prácou v teréne, 

či už osobne, na školách a v rodinách, 

alebo online formou. Prostredníctvom 

tohto programu vzdelávame pedagogic-

kých a nepedagogických zamestnan-

cov, podporujeme a pracujeme so žiak-

mi a ich rodičmi, overujeme funkčné 

a efektívne vzdelávacie modely, vytvá-

rame príklady dobrej praxe vzdelávania 

rómskych a nerómskych detí a šírime 

ich do ďalších lokalít. Praktické skúse-

nosti a poznatky z terénu prenášame 

na národnú úroveň a tým sa snažíme 

ovplyvňovať zmenu postojov štátnych 

a verejných inštitúcií.



Advokačný program

eduRoma sa v roku 2019-2020 aj vďa-
ka partnerom a projektom, ktoré finanč-
ne podporili, prioritne zameriavala na tri 
oblasti: 1. Problém segregácie rómskych 
žiakov, 2. Zavedenie povinnej predškol-
skej prípravy z pohľadu rómskych detí 
a 3. Nerovný prístup rómskych žiakov 
k dištančnému vzdelávaniu počas pandé-
mie COVID-19 a z toho vyplývajúce ďal-
šie prehlbovanie rozdielov v prístupe ku 
kvalitnému vzdelávaniu medzi majoritou 
a rómskymi žiakmi (najmä z MRK).



Posilňujeme odborné kapacity 
v predprimárnom vzdelávaní 
v kontexte inklúzie rómskych detí

Projekt realizujeme od mája 2019 v spolupráci 

s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske ko-

munity a Inštitútom pre dobre spravovanú spo-

ločnosť (SGI). Projekt je podporený z programu 

ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného 

mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom progra-

mu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou 

otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou 

nadáciou. V rámci tohto projektu sme verejnosti 

v auguste 2019 predstavili infografiky o bariérach 

pri zapájaní detí z rómskych komunít do predškol-

ského vzdelávania, ktoré vznikli na základe kom-

plexného prehľadu literatúry o inklúzii rómskych 

detí z marginalizovaných komunít v predškolskom 

vzdelávaní. V septembri 2020 sme začali realizo-

vať výskum, ktorý sa zameriaval na pripravenosť 

samospráv na zavedenie povinnej predškolskej 

prípravy.

V novembri sme mali so zástupkyňami SGI 

a ÚSVPRK diskusiu k prvým výskumným výsled-

kom.

V máji sme publikovali Policy Brief o bariérach, 

ktorým čelia samosprávy pri zavádzaní povinnej 

predškolskej prípravy.

Realizujeme prieskum dištančného 
vzdelávania detí z chudobných 
rómskych komunít „AKO ZOSTAŤ 
BLÍZKO NA DIAĽKU“

Marec 2020

Hneď ako vypukla pandémia COVID-19 a začalo sa 

s dištančným vzdelávaním, eduRome bolo jasné, 

že chudobné deti z rómskych komunít zostanú 

pri tomto type vzdelávania v závese. Považovali 

sme za dôležité situáciu dištančného vzdelávania 

chudobných rómskych žiakov monitorovať, a tak 

sme, vďaka podpore Friedrich Ebert Stieftung, 

Zastúpenie v SR, v mesiacoch marec – júl 2020, 

zrealizovali terénny prieskum, výsledkom ktorého 

sú 4 monitorovacie správy:

1. Ako zostať blízko na diaľku.

2. Aký je rozdiel medzi chudobnými rómskymi 

„online“ a „offline“ žiakmi a žiačkami a čoho sa 

najviac obávajú po návrate do školy.

3. Dištančné vzdelávanie materských škôl tlačí 

deti do úzadia.

4. Väčšina rómskych detí sa počas krízy nevzde-

lávala.

Všetky správy sú uverejnené na eduroma.sk

Prinášame ZÁVERY a ODPORÚČANIA 
po návrate žiakov do škôl po skončení 
pandémie COVID-19

Apríl 2020

Na základe prvotného prieskumu dištančného 

vzdelávania detí z chudobných rómskych komunít 

sme sformulovali závery a odporúčania, ktoré by 

bolo treba uplatniť pri ich návrate do škôl k pre-

zenčnej forme vzdelávania tak, aby sa minimalizo-

vali škody, ktoré pandemická situácia spôsobila.
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Zvyšujeme povedomie 
o druhošancovom vzdelávaní

September 2019

Spolu s SGI a ETP Slovensko sme vytvorili nefor-

málnu platformu s cieľom šíriť osvetu o druhošan-

covom vzdelávaní. Zúčastnili sme sa na porade 

riaditeľov škôl z Prešovského kraja, kde sme pod-

porili zavedenie preplácania cestovného a scitlivo-

vanie učiteľov na prácu so študentmi z vylúčených 

komunít, ako súčasť druhošancového vzdelávania.

Iniciujeme výzvu „PATRÍM K MENŠINE“

September 2019

eduRoma sa verejne vyhranila voči výrokom 

predsedu koaličnej strany Smer – SD a poslan-

ca Národnej Rady Roberta Fica, ktorými verejne 

schvaľoval rasistické výroky adresované Rómom 

zo strany Milana Mazureka.

Pripomienkujeme návrh zákona, ktorý 
má zlepšiť vzdelávanie rómskych 
žiakov

September 2019

Prijali sme pozvanie od poslanca NRSR Štefana 

Vavreka a zúčastnil sme sa na pracovnom stretnu-

tí k pripravovanému návrhu zákona, ktorého cie-

ľom je zlepšiť systém podpory vzdelávania žia-

kov základnej školy zo sociálne znevýhodneného 

prostredia (SZP).

Rozvíjame program „MLADÍ RÓMSKI 
LÍDRI“

November 2019

Aj v tomto reportovacom období sme vďaka pod-

pore Friedrich Ebert Stieftung, Zastúpenie v SR, 

pokračovali v práci s mladými budúcimi rómskymi 

lídrami. Toto školenie bolo venované time mana-

gementu a prevencie vyhorenia. Ďakujeme Petrovi 

Guštafíkovi z PDCS za tréning, ktorý nás nesmier-

ne obohatil.

Február 2020

Druhé stretnutie s budúcimi mladými rómskymi 

lídrami viedol Pavol Lacko z SGI a týkalo sa kritic-

kého myslenia a práce so zdrojmi.

Monitorujeme politiky, ktoré sa týkajú 
Rómov

Marec 2020

V spolupráci s Rómskym advokačným a vý-

skumným strediskom (RAVS) začíname monitoring 

politík, ktoré majú za úlohu eliminovať chudobu 

a cielene podporovať plnohodnotnú integráciu 

Rómov do spoločnosti. Monitoring a odpočty bu-

deme robiť pravidelne, verejne a nahlas. Tak, aby 

nás bolo počuť aj na tých najvyšších poschodiach 

parlamentu a Úradu vlády.
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Publikujeme odporúčania MVO pre 
vládu SR na roky 2020 – 2024 týkajúce 
sa rómskych komunít

Apríl 2020

V spolupráci s ďalšími zástupcami a zástupkyňami 

občianskej spoločnosti sme sformulovali pre na-

stupujúcu vládu viacero dôležitých opatrení, ktoré 

je potrebné zapracovať do nového programového 

vyhlásenia vlády a následne aj do verejných politík.

Sme súčasťou novovzniknutej skupiny 
odborníkov na Ministerstve školstva, 
ktorá si za cieľ zvolila zadefinovanie 
segregácie.

Jún 2020

Teší nás, že eduRoma je, spolu s ďalšími organi-

záciami a odborníkmi, súčasťou novej pracovnej 

skupiny Ministerstva školstva, ktorej hlavnou úlo-

hou je zadefinovať pojem segregácie v školskom 

zákone tak, aby sa následne darilo zriaďovateľom 

a školám účinne nadstavovať inkluzívne opatrenia 

vo vzťahu k rómskym deťom v školskom prostredí. 

Sme radi, že naše dlhoročné skúsenosti v oblasti 

desegregácie môžeme postupne premietnuť aj do 

zmysluplných iniciatív rezortu školstva.

Školenie mladích rómskich lídrov zamerané na time 
managementu.

Školenie mladích rómskich lídrov v kritickom myslení.
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Diskusia s politikmi o predvolebných 
programoch

November 2019

Vzhľadom k blížiacim sa voľbám zorganizovali 

zástupcovia eduRomy v spolupráci s Rómskym 

advokačným a výskumným strediskom (RAVS), 

v mene 11 mimovládnych organizácií a zástup-

cov občianskeho sektora diskusiu, so zástupcami 

politických strán na tému Rómovia v predvoleb-

ných programoch. Za účasť ďakujeme Irene Biha-

riovej – Progresívne Slovensko, Martinovi Vavrin-

číkovi – SPOLU - občianska demokracia, Zuzane 

Zimenovej – Sloboda a solidarita (SaS), Miroslave 

Szitovej – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 

a Štefanovi Vavrekovi – Most-Híd.

Diskusia s OBSE o prístupe rómskych 
detí k rannej starostlivosti

November 2019

Na pozvanie OBSE sme sa zúčastnili disku-

sie o prístupe rómskych detí ku kvalitnej rannej 

starostlivosti a nesegregovanému vzdelávaniu. 

Diskusia sa konala vo Varšave a zúčastnili sa na 

nej mnohé rešpektované odborníčky a odborníci 

z celej Európy. Neostáva nám iné, len dúfať, že 

podnetné riešenia, ktoré tu zazneli, sa pretavia do 

praxe a životov chudobných rómskych detí.

Diskusia so štátnou školskou 
inšpektorkou o stave slovenského 
školstva

Február 2020

Zástupcovia eduRomy, Amnesty International 

a REF Slovensko sa stretli s hlavnou školskou 

inšpektorkou, aby spoločne diskutovali o stave 

súčasného školstva. Diskutovali sme tiež o prob-

lémoch v oblasti diskriminácie rómskych detí 

a uplatňovania ľudských práv vo vzdelávaní.
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Terénny program

V rámci terénneho programu aj naďalej 
pôsobíme priamo v materských a základ-
ných školách, spolupracujeme s učiteľmi, 
vzdelávame ich, pomáhame vytvárať prí-
klady dobrej praxe a šírime ich do ďalších 
lokalít.



Cez projekt „M(I)ESTO PRE SPOLOČNÉ 
VZDELÁVANIE“ podporujeme 
inkluzívne vzdelávanie.

Január 2020

V januári sme spustili terénny program pod ná-

zvom M(i)ESTO PRE SPOLOČNÉ VZDELÁVA-

NIE, ktorého hlavným cieľom je pomáhať školám 

a miestnym samosprávam s tvorbou lokálnych 

stratégií, pre podporu inkluzívneho vzdelávania. Do 

nášho projektu sa zapojili mestá Snina a Hlohovec.

Náš tím obohatili dve sympatické a múdre dámy 

- naše dlhoročné spolupracovníčky a skvelé od-

borníčky v oblasti vzdelávania - Zuzana Havírova 

a Barbora Vaněk. Radiť a pomáhať nám budú aj 

dvaja skvelí odborníci v oblasti vzdelávania a te-

rénnej sociálnej práce - Viktor Teru a Roman 

Eštočák. Tešíme sa, že sa stali posilou tímu ed-

uRoma.

Vďaka projektu „O krok pokrok“ 
vzdelávame chudobné deti z rómskych 
komunít.

Marec – Jún 2020:

O Krok pokrok je terénny vzdelávací program, 

ktorého hlavným cieľom je podpora chudobných 

rómskych detí z vylúčených komunít na ceste za 

lepším a kvalitným vzdelaním.

V rámci programu realizujeme:

 — Celoročné individuálne doučovanie

 — Víkendové tréningy, poznávacie výlety, letná 

akadémia

 — Materiálno – technickú pomoc

 — Spoluprácu medzi rodičmi
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Počas pandémie COVID-19 sme poskytovali dištančné, ale aj osobné vzdelávanie a doučovanie deťom z chudob-
ných rómskych komunít.
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Počas pandémie COVID-19 
v rámci projektu „O krok pokrok“ 
poskytujeme dištančné, ale aj osobné 
vzdelávanie a doučovanie deťom 
z chudobných rómskych komunít.

Marec – Jún 2020:

Vďaka podpore Friedrich Ebert Stieftung, Zastú-

penie v SR a nadácii Orange, sme v čase pandé-

mie COVID-19 dištančne, ale aj osobne, vzdelávali 

a doučovali viac ako 100 detí.

Na základe našich znalostí 
z doučovania priamo v teréne, počas 
pandémie Covid-19, publikujeme 
„Pravidlá prvého kontaktu pri 
dištančnom vyučovaní“.

Marec 2020:

Prvý výstup, ktorý eduRoma publikuje v rámci 

projektu podpory dištančného vzdelávania, po-

čas pandémie COVID-19, sú PRAVIDLÁ PRVÉHO 

KONTAKTU – tieto majú pomôcť všetkým zainte-

resovaným zefektívniť dištančné vzdelávanie detí 

z chudobných rómskych komunít.

Počas pandémie COVID-19 
poskytujeme humanitárnu pomoc 
chudobným rodinám.

Marec – Jún 2020:

Vďaka podpore nadácie REF a Granvia sme v me-

siacoch máj – jún rozdali hygienické balíčky 

a vzdelávacie pomôcky rodinám, s ktorými spo-

lupracujeme, v rámci projektu dištančného vzde-

lávania, ale aj iným, ktorí túto pomoc urgentne 

potrebovali.

Humanitárna pomoc chudobným rodinám počas pan-
démie COVID-19.
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Mediálny program

V tomto roku sme vytrvalo pokračovali 
v búraní stereotypného obrazu o Rómoch, 
v pozitívnom ovplyvňovaní verejnej mien-
ky, v podpore ľudských práv. Publikovali 
sme, zúčastňovali sme sa na diskusiách, 
podporovali sme rôzne ľudsko-právne vý-
zvy. Boli sme aktívni, ako sa patrí.



Diskutujeme o budúcnosti 
slovenského školstva

November 2019

Diskusia o riešeniach, ktoré ponúkajú strany 

Smer-SD a koalícia PS-Spolu, pre zlepšenie fun-

govania našich škôl, sa zúčastnil Ľubomír Petrík 

(Smer-SD) a Juraj Hipš (PS-Spolu).

Diskutujeme pri príležitosti 71. 
výročia prijatia Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv a slobôd a 25. narodenín 
Amnesty International

December 2019

S Róbertom Furielom z PRIDE Košice, s Natáliou 

Šmídovou a Danielou Mužíkovou z Amnesty Inter-

national, s predstaviteľkou iniciatívy Povstanie po-

kračuje Laurou Kovácsovou, so zástupkyňou hnutia 

Fridays For Future Slovensko Julkou Gerbel,

sme zbilancovali ľudskoprávne úspechy aj zlyha-

nia uplynulého roka a pomenovali sme výzvy do 

budúcnosti.

Mobilizujeme ľudí k voľbám – 2020

Február 2020

Účasť vo voľbách je základným právom, ktoré ale 

stále málo, najmä mladých, ľudí využíva. eduRoma 

sa preto rozhodla prispieť k iným mobilizačným 

iniciatívam a v spolupráci s našim dlhoročným 

priateľom a spolupracovníkom, režisérom Petrom 

Važanom, vytvorila toto skvostné video, ktoré do 

dnešného dňa zhliadlo viac ako 16 500 ľudí.

Bojujeme proti segregácii

Marec 2020

eduRoma v spolupráci s Amnesty International, 

REF a RAVS iniciovala, pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa boja proti rasovej diskriminácii a vzniku 

novej vlády, tlačovú správu, v ktorej vládu vyzýva, 
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aby začala bezodkladne riešiť nespravodlivosť 

a diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní.

„Chceme veriť, že vymenovanie novej vlády, 

v tento symbolický deň, sa naplno premietne do 

konkrétnych praktických krokov a opatrení pri za-

bezpečení férového prístupu ku kvalitnému vzde-

lávaniu pre všetky deti v našich školách.“

Pridávame sa k výzve mimovládnych 
organizácii, aby sa vláda zamerala na 
zastavenie rizika šírenia pandémie 
v rómskych osadách.

Marec 2020

Pridávame sa k výzve mimovládnych 
organizácii, aby vláda 
nediskriminovala Rómov pri testovaní 
na COVID-19 a zatváraní osád.

Marec 2020

Pýtame sa – Ako budú vyzerať školy 
po skončení pandémie COVID-19?

Apríl 2020

eduRoma oslovila odborníkov na vzdelávanie, aby 

sa pokúsili odpovedať na otázku: „Čo sa v súčas-

Video, ktorým mobilizovala eduRoma ľúdí k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky.
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https://dennikn.sk/blog/1847772/ako-budu-vyzerat-skoly-po-skonceni-pandemie-a-ako-velmi-sa-zmeni-charakter-vzdelavania-na-slovensku/


nosti deje so školami a o čom súčasná situácia 

vo vzdelávaní vypovedá?“ Pýtali sme sa tiež, „Ako 

pandémia ohrozí vzdelávanie detí so špeciálny-

mi potrebami a v čom môže byť táto kríza výzvou 

pre budúcnosť našich škôl?“

Sme aktívni na našom blogu, ktorého 
čítanosť sa postupne zvyšuje

December 2019

Komentár k blížiacim sa voľbám a zastúpeniu Ró-

mov v jednotlivých politických stranách píše Vlado 

Rafael.

Náš posledný blog v roku 2019 priniesol kritiku 

predstaviteľom Ministerstva školstva, ktorí počas 

funkčného obdobia nedokázali zabezpečiť kvalitné 

a nesegregované vzdelávanie pre rómske deti.

Marec 2020

Prinášame kritický pohľad na poslanca NRSR a bý-

valého splnomocnenca vlády pre rómske komuni-

ty, Petra Polláka.

Upozorňujeme na nekalý biznis so vzdelávaním 

rómskych žiakov.

Informujeme o našej iniciatíve online doučovania

v rómskych komunitách počas COVID-19.
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https://dennikn.sk/blog/1816071/online-ucenim-v-romskych-komunitach-proti-koronavirusu


Zo života organizácie

Otvorili sme pobočku v Prešove

Chceme byť bližšie k ľuďom a témam, ktoré sa 

nás týkajú – byť priamo s vami v teréne - preto 

sme sa rozhodli, otvoriť pobočku v Prešove. Pre-

šovská pobočka sa zameriava špeciálne na naše 

terénne programy – M(i)esto na spoločné vzdelá-

vanie a program O krok pokrok. Hneď ako vypukla 

pandémia Covid-19, sme sa v Prešove zamerali 

na pomoc deťom z chudobných rómskych lokalít 

pri vzdelávaní, ale aj na humanitárnu pomoc tým, 

ktorí ju najviac potrebovali.

Krstíme knihu rómovia 30. rokov po 
revolúcii

Jún 2020

Svetlo sveta uzrela nová kniha – RÓMOVIA 

30. ROKOV PO REVOLÚCII. Editorom je Vla-

do Rafael a svojimi esejami a úvahami do knihy 

prispelo 32 autorov. Krstným otcom sa stal dlho-

ročný priateľ eduRomy a riaditeľ Amnesty Interna-

tional Slovensko Rado Sloboda.
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Lúč z tmy

Slávnostný večer Lúčov

22. novembra sme už po druhý raz slávnostne 

odovzdali ocenenie Lúč z tmy trom mimoriadnym 

osobnostiam za ich doterajšiu prácu, ktorou vý-

znamne prispeli k zlepšeniu postavenia Rómov na 

Slovenku: etnológovi Arne Manovi a dvojici róm-

skych aktivistov z Veľkého Krtíša – Janette Kna-

pekovej a Adriánovi Berkymu.

Druhý ročník ocenenia Lúč z tmy sa uskutočnil 

pod záštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej.

Arne Mann

Rada udelila cenu Arne Mannovi za jeho vedecký 

prínos a budovanie pozitívneho obrazu Rómov vo 

verejnosti, za búranie mýtov a stereotypov a za 

neúnavnú popularizáciu dejín a tradičnej kultúry 

Rómov.

Janette Knapeková a Adrián Berky

Janette Knapekovú a Adriána Berkyho Rada oce-

nila za ich neúnavné pôsobenie v sociálnej oblasti, 

za inovatívne prístupy v oblasti podpory bývania 

znevýhodnených nájomníkov a za prácu s mladými 

ľuďmi.

O ocenení

Lúč z tmy je ocenenie, ktoré každoročne udeľujú 

rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, 

ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie posta-

venia Rómov v rôznych oblastiach života alebo 

sa významným spôsobom podieľajú na budovaní 

mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnos-

ťou. Cieľom ocenenia je objavovať, prezentovať 

verejnosti a osláviť pozitívne príklady osobností 

z radov Rómov aj nerómov a zároveň motivovať 

laureátov, aby vo svojom úsilí nepoľavili a naďalej 

v ňom vytrvali. Ocenenie je každoročne odovzdané 

na slávnostnom večere lúčov.
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eduRoma – Roma Education Project je mi-
movládna organizácia, ktorá vznikla v roku 
2012 a prioritne sa zaoberá predprimárnym 
a primárnym vzdelávaním Rómov, diskri-
mináciou rómskych žiakov v prístupe ku 
kvalitnému vzdelávaniu a vyčleňovaním 
rómskych žiakov z hlavného vzdelávacieho 
prúdu. V rámci našich aktivít sa zameriava-
me na odhaľovanie a popisovanie segregač-
ných praktík, na advokáciu na úrovni národ-
ných a regionálnych politík, na výskumnú, 
publikačnú a akademickú činnosť a na prá-
cu s verejnou mienkou.

O nás



Naše hodnoty

Ľudské práva a dôstojnosť každej ľudskej bytosti.

Hlavný cieľ

Podpora spravodlivého prístupu rómskych detí 

a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

ku kvalitnému vzdelávaniu.

Náš tím

Vlado Rafael, PhD.

riaditeľ eduRoma

vlado@eduroma.sk

Martin Neupauer

finančný manažér

Zuzana Neupauer

projektová manažérka

zuzana@eduroma.sk

Katarína Krejčíková

projektová manažérka

katarina@eduroma.sk

Správna rada

doc. PaedDr. Ivan Pavlov,

PhD. Doc. PaedDr. Alica Petrasová,

PhD. Mgr. Roman Eštočák

Kontakt

eduRoma

Roma Education Project

Štúrova 3

811 01 Bratislava

info@eduroma.sk

www.eduroma.sk
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Naši partneri

Open Society Foundations

Active Citizens Fund

Roma Education Fund

Friedrich Ebert Stieftung, zastúpenie v SR

Americká ambasáda

Kanadská ambasáda

Nadácia Granvia

Nadácia Orange

Pygmalios

Ústav romologických štúdií

Unesco/Most

Slovák & Friends

RAVS

In Minoritas

Ďakujeme 
za podporu našim 
partnerom






