
D) Vízia, Stratégia, Ciele Programu (2012  -  2015) 

Oblasť Vízia Hlavné problémy Strategický cieľ Špecifické ciele

5 ROM agenda Mesto podporuje 
integráciu Rómov 
s prihliadnutím na ich 
historické a kultúrne 
osobitosti a chráni ich 
právo na voľbu 
spôsobu svojho života

• Nízka úroveň 
infraštruktúry bývania 
a s tým súvisiaca nízka 
životná úroveň v rómskych 
osadách

• Neprihliadanie na 
rozdielny hodnotový 
rebríček u majoritnej 
a minoritnej skupiny 
obyvateľov  pri riešení 
problémov

• Nízka vzdelanostná úroveň 
rómskej  minority 
v osadách 

• Negatívny postoj 
majoritnej skupiny 
obyvateľstva k rómskym 
občanom 

• Minimálny záujem 
minority v rómskych 
osadách o zlepšenie 
vlastnej situácie vlastnou 
prácou 

Zabezpečiť integráciu 
rómskej minoritnej 
skupiny obyvateľov, 
resp. podporiť 
alternatívny spôsob 
života minoritnej 
spoločnosti na území 
mesta podľa jej 
vlastných legitímnych 
potrieb a práv na 
sebaurčenie

1. Vytvoriť v rómskej osade v Podsadku 
environmentálne vhodné prostredie, zabrániť 
zavodňovaniu tejto lokality vodou zo svahu 

2. Vytvoriť podmienky na bývanie pre tie rómske 
rodiny, ktoré nie sú schopné zabezpečiť si bývanie 
vlastnými prostriedkami – prednostne pre rodiny 
s malými deťmi

3. Vytvoriť predškolské zariadenia pre rómske deti
4. Vytvoriť  a prevádzkovať v rómskych osadách a 

lokalitách hygienizačné jednotky
5. Zabezpečovať výkon inštitútu „osobitného 

príjemcu“ pre rómske rodiny a rozširovať počet 
týchto príjemcov

6. Podporovať činnosti vedúce k pracovným návykom 
neprispôsobivých obyvateľov  – práce vo verejnom 
záujme v prospech mesta 

7. Zabezpečiť prevádzku Komunitného centra 
v Podsadku, revitalizovať a upraviť jeho okolie 
a rekonštruovať budovu (zatepliť, opraviť strechu 
a pod.)

8. Vytvoriť alokované pracoviská Komunitného 
centra  v ďalších lokalitách na území mesta, kde sú 
koncentrované sociálne znevýhodnené skupiny 
obyvateľov  (Ulica SNP, Ul. Továrenská)

9. Zabezpečovať a vytvárať podmienky na  prácu 
terénnych sociálnych pracovníkov v záujme 
cielenej starostlivosti o  rodiny, ktoré majú záujem 
o zvýšenie kvality svojho života 
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• Nevysporiadané vlastnícke 
vzťahy v rómskych 
osadách (nelegálne stavby) 

• Nedostatok  ponúkaných 
služieb v rómskych 
osadách 

• Uprednostňovanie 
záujmov jednej skupiny 
obyvateľov pred záujmami 
ostatných obyvateľov  

10. Vytvoriť podmienky na prevádzku večernej školy 
v lokalite Podsadek (aj s možnosťou dokončenia aj 
9. ročníka základnej školy)  s cieľom ukončenia 
učňovského vzdelania Rómov

11. Zvýšiť kapacitu základnej školy v Podsadku 
vrátane dobudovania telocvične a športového areálu 
pri škole

12. Vytvoriť podmienky na prevádzkovanie služieb – 
kaderníctvo, holičstvo, krajčírstvo, mangľovňa, 
obchod a pod. v lokalite Podsadek  

13. Rozširovať  v rómskych osadách kamerový systém 
a zabezpečiť monitorovanie s cieľom 
predchádzania vzniku kriminality

14. Vytvoriť v lokalite Podsadek vysunuté pracovisko 
mestskej polície

15. Zabezpečovať stálu službu odchytu túlavých psov 
a výchovu rómskych občanov k zodpovednosti za 
im patriacich psov

16. Vytvoriť podmienky pre činnosť školských 
asistentov z radov rómskej mládeže

17. Podporovať zaradenie rómskych detí do riadnej 
školskej dochádzky a nie do systému špeciálneho 
školstva (určeného pre mentálne alebo inak 
hendikepované deti)

18. Vytvoriť podmienky v osadách na voľnočasové 
aktivity rómskych detí – s prevádzkou aj vo 
večerných hodinách 

19. Podporovať umiestnenie rómskych detí z rodín so 
zlou starostlivosťou do internátnych škôl, prípadne 
vytvoriť internátny spôsob výchovy rómskych detí 
z negatívneho sociálneho prostredia

20. Podporiť vznik pastoračného centra v Podsadku
21. Podporiť účasť minimálne 1 zástupcu rómskych 

občanov v mestskom zastupiteľstve, napríklad iba 
ako „prizvaného“

22. Vytvoriť podmienky v mestských podnikoch na 
zamestnávanie ľudí zo znevýhodneného prostredia 
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