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Východiská: skutočnosti a výzvy  
Sprostredkovanie (mediácia) je jedným z opatrení používaných v celej Európe k 

riešeniu nerovností, ktorým Rómovia čelia, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, 

zdravotnej starostlivosti a kvalitnému vzdelávaniu. Mediácia je zamestnávanie ľudí 

rómskeho pôvodu z miestnych rómskych komunít alebo s dobrou znalosťou róm-

skej problematiky, ktorí budú vystupovať ako sprostredkovatelia medzi Rómami a 

verejnými inštitúciami.

� Rozmanitosť situácií a úloh

Medzi krajinami existuje mnoho rozdielov ako v situácii a potrebách rómskych 

komunít tak aj v používanej terminológii a rozsahu v akom sú sprostredkovatelia  

profesionálne činní a vyškolení v rôznych profesiách. Novou výzvou je aj sťahova-

nie Rómov do iných krajín. 

� Pragmatický prístup k identifi kácii cieľovej skupiny 

Tento program je zameraný na mediátorov  rómskeho pôvodu, ktorí ovládajú 

jazyk rómskej komunity s ktorou pracujú. Medzi ich úlohy a povinnosti patrí zjed-

nodušenie komunikácie medzi Rómami a verejnými inštitúciami.   

� Výzvy v praxi sprostredkovania 

Sprostredkovanie často vedie k výraznému pokroku, avšak jeho účinnosť je mno-

hokrát skomplikovaná problémami ako je nízke postavenie mediátorov a neistota 

udržania si zamestnania, závislosť (od vedenia inštitúcie, od politických vplyvov, 

od vodcov komunity) alebo dodatočné pridelenie menších úloh, ktoré nie sú sú-

časťou popisu práce v danom zamestnaní. Okrem toho sú mediátori využívaní ako 

zásterka vyhýbania sa priamemu kontaktu s komunitou prípadne sa od nich oča-

káva, že prevezmú plnú zodpovednosť za riešenie problému. Ich práca môže byť 

dennodenná, takmer bez plánovania, reagujúca iba na podnety, bez konzistent-

ného hodnotenia  a s nedostatkom podpory pri výkone zamestnania. Tieto fakto-

ry spôsobujú, že úspech mediátora úzko súvisí s jeho osobnostnými vlastnosťami 

a tiež s osobným prístupom zamestnancov inštitúcií, s ktorými mediátor pracuje.
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Mediátori

Prax (6 mesiacov)Školenie 1 Školenie 2

Školitelia

Miestne zainteresované strany 
(úrady práce, zdravotníctva, školy, MVO miestnych Rómov, miestne orgány, atď,) 

Kontaktné body (Vo väčšine prípadov rómska organizácia, verejná inštitúcia, ktorá sa zaoberá 
rómskou problematikou, či MVO pracujúca s Rómami)

Hodnotiace stretnutie

účasť na 
poslednom dni 

Rada EurópyNárodné orgány

Národný kontaktný bod
•  podporuje mediátorov pri výko-

ne praktických činností v interva-
le šiestich mesiacov medzi dvo-
ma školeniami

•  podporuje monitorovací proces 
Rady Európy

•  zaisťuje vstupy pre združenie 
školiteľov na online platforme, 
ako pomoc pri organizovaní 
druhého školenia

•  poskytuje spätnú väzbu o národ-
ných aktivitách v priebehu záve-
rečnej konferencie 

zlep
šiť
di
aló

g • demokratickáčiť
ko
m
un
iká

ciu
• zm vzaýamšmeesná zodpovednosťóm

sk
yc
h
ko
m
uobnobnítí

ž pže 
r
ú
ía s ata us pn zda

lpolážneonvaýanna
dppooráry vy pa

í
c
shs je• E

ciíuí, srópsky
foff nd

ško•z
le
pš
iť
di
al
óg

•
zv
ýš
en
á z
od
pk

ozáváset
dťounu pop s

ťov vkekomrmemujue n
ýtncahni ia,n, zšzátvivitsúlocsťiť í odd veveedeoenkiariaticmkmeáenúšícčch

a
mesedťdi

7 2

Mediátori

•  nadväzujú vzťah dôvery a otvo-
renej komunikácie so zástupcami 
zúčastnených strán;

•  snažia sa pochopiť situáciu tak, 
aby odrážala príslušné názory a 
základné pocity, postoje a sprá-
vanie; 

•  vytvárajú kontakt medzi stranami 
zabezpečovaním účinnej komu-
nikácie;

•  uľahčujú a/alebo posilňujú ko-
munikáciu a vzťahy medzi prí-
slušníkmi rómskych komunít a 
verejnými inštitúciami (školstvo, 
zdravotníctvo a zamestnanosť)
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Možno identifi kovať tri typy prístupov: 

•  „Trójský koň“ (nástroj inštitúcie, ktorý má za úlohu osloviť komunitu s cie-
ľom zmeny jej postojov a správania)

•  Aktivista komunity (zástupca komunity, ktorý bojuje proti inštitúcii za prá-
va Rómov)

•  Skutočný medzikultúrny mediátor (má dobré znalosti o „kultúrnych kó-
doch“ spoločenstva a inštitúcie, je nestranný a zameraný na zlepšenie ko-
munikácie a spolupráce a na stimuláciu oboch strán s cieľom, aby prijali 
zodpovednosť a aktívne sa zúčastnili procesu zmeny)   

Tento program sa zameriava na podporu tretieho prístupu: skutočné a medzikul-
túrne sprostredkovanie.

Od „trójskeho koňa“ alebo aktivistu spoločenstva k skutočnému 
medzikultúrnemu mediátorovi 

Aké úlohy plnia jednotlivé orgány? 

Strana 1
Verejná inštitúcia

Mediátor ako “Trojsky kôň”, nástroj riadený zo strany 
inštitúcie a zameraný na zmenu komunity

Mediátor ako aktivista komunity, ktorý bojuje, aby 
inštitúcia, zvážila  žiadosti komunity
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Komunita

Rómov
Spoločenstvo

Mediátor ako  
zamestnanec 

inštitúcií
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Rómov

Neutrálna strana
Mediátor 

Skutočný medzikultúrny mediátor pracuje rovnakým spôsobom s verejnou inštitúciou aj s komunitou a uľahčuje 
komunikáciu a spoluprácu medzi nimi, pomáha pri prekonávaní kultúrnych rozdielov  a rozdielov postavenia. V tomto 
vzťahu  majú obe strany  rovnako legitímne záujmy. Od oboch strán sa očakáva prevzatie  zodpovednosti a zapojenie  
sa do vzájomne dohodnutého procesu zmeny. Strany sa na tomto postavení musia dohodnúť s mediátorom. 

Rada Európy

Rada Európy zabezpečuje celkovú koordináciu programu prostredníctvom 
práce podporného tímu osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka 
pre rómske záležitosti. Ďalšie orgány Rady Európy, ako  Kongres miestnych a 
regionálnych samospráv poskytujú podporu. Na základe odporúčaní odborní-
kov z danej oblasti boli vypracované osnovy školenia a bola vybratá skupina 
školiteľov, ktorá bola vyškolená. Počas celého procesu udržiava Rada Európy 
pravidelnú komunikáciu s rómskymi organizáciami pôsobiacimi na európskej 
úrovni a s ďalšími európskymi a medzinárodnými organizáciami za účelom za-
bezpečenia koordinácie a podpory pre program. Program môže byť úspešný 
len vtedy ak prispievajú všetky zainteresované strany.

Národné a miestne orgány

•  identifi kujú a vyberajú mediáto-
rov, ktorí budú vyškolení 

•  zabezpečujú, aby sa zástupcovia 
miestnych inštitúcií zúčastnili po-
sledného dňa prvej fázy školenia a 
vyzývajú ich ku podpore a pomoci 
pre mediátorov na miestnej úrovni 

•  zúčastňujú sa záverečnej hod-
notiacej konferencie a zvažujú 
možné politické kroky 

Medzinárodná mobilita Rómov je 
kľúčovou otázkou v práci mediáto-
rov. Z tohto dôvodu je nadnárodná 
dvojstranná alebo viacstranná spo-
lupráca medzi štruktúrami v kraji-
nách pôvodu a cieľových krajinách  
užitočným nástrojom pre podporu 
a udržateľnosť.

Rómske organizácie

•  podporujú realizáciu programu 
na miestnej úrovni

•  poskytujú spätnú väzbu a pripo-
mienky pre kontaktné body

•  prispievajú k procesu hodnotenia 
a k identifi kácii návrhov na úpravu 
politiky
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� Európsky etický kódex  mediátorov

Súbor základných zásad a noriem na usmerňovanie činnosti mediátorov, bol ozna-
čený za kľúčový nástroj na ochranu mediátorov pred zneužitím a na zvýšenie kva-
lity poskytovaných služieb. Bol vypracovaný prvý návrh, inšpirovaný skúsenosťami 
v rôznych krajinách, ktorý bude predložený na spätnú väzbu mediátorom počas 
školení.

� Združenie školiteľov a Európska sieť   

Prvá skupina školiteľov, vybraných na základe otvorenej výzvy, bola vyškolená v 
Štrasburgu 26. až 29. januára 2011. V každej krajine bol určený kontaktný bod (podľa 
možností rómske organizácie so skúsenosťami  s prácou s mediátormi). Vytvorenie 
siete a vzájomné učenie budú stimulované prostredníctvom on-line platformy.  

� Prvá skupina prijímajúcich krajín 

Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Mol-
davsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Španielsko, „Bývalá juhoslovanská republika 
Macedónsko“, Turecko, Ukrajina. Program bude rozšírený do ďalších krajín a o doda-
točné vzdelávanie poskytnuté v prvej skupine krajín, ak budú k dispozícii dodatočné 
zdroje.   

Realizácia školenia (od marca do decembra, 2011)

•  Prvá fáza školenia (4 dni). Počas posledného dňa: spoločné aktivity s kľúčo-
vými miestnymi inštitúciami;

•  Šesť mesiacov praxe (uplatňovanie prístupov a používanie nástrojov pred-
stavených počas školenia v každodennej práci). Miestne orgány a kontaktné 
body poskytujú podporu;

•  Druhá fáza školenia (3 dni). Prvý deň sa zameriava na zhrnutie vykonáva-
ných praktických činností;

•  Hodnotiace stretnutie na vyhodnotenie úspechov a defi novanie násled-
ných krokov a politických zmien.

Strana 2
Komunita

Rómov
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Príslušné inštitúcie (zdravotníc-
tvo, školstvo, zamestnanosť) na 
miestnej úrovni

•  zúčastňujú sa posledného dňa 
prvého školenia spolu s mediá-
tormi 

•  podporujú mediátorov pri výkone 
praktických činností vychádzajú-
cich z prístupu podporovaného 
Radou Európy

•  poskytujú kontaktným bodom 
spätnú väzbu zo spolupráce

Misia definovaná Štrasburskou deklaráciou 
V Štrasburskej deklarácii, prijatej v októbri 2010, na stretnutí na najvyššej úrovni o 
Rómoch sa predstavitelia členských štátov dohodli, že Rada Európy by mala zaviesť 
Európsky vzdelávací program pre Rómskych mediátorov (ROMED) s cieľom zjedno-
tiť existujúce vzdelávacie programy a efektívnejšie využívať existujúce zdroje, nor-
my, metodiku, siete a infraštruktúru Rady Európy, v úzkej spolupráci s národnými a 
miestnymi orgánmi.

� Všeobecný cieľ ROMED  

Zlepšiť kvalitu a efektívnosť práce mediátorov, ktorí pracujú na riešení prístupu k 
vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, s cieľom podporiť lepšiu ko-
munikáciu a spoluprácu medzi Rómami a verejnými inštitúciami (škola/poskytova-
telia zdravotnej starostlivosti/úrady práce,...) 

� Ciele ROMED

• Podporiť skutočné a účinné medzikultúrne sprostredkovanie 
• Zabezpečiť integrovanie prístupu založeného na právach   
•  Podporovať prácu mediátorov prostredníctvom poskytovania nástrojov na 

plánovanie a implementáciu ich aktivít, ktoré zaručujú demokratickú partici-
páciu a zároveň posilňujú rómske komunity a zvyšujú transparentnosť verej-
ných inštitúcií.

ROMED nenahrádza a neduplikuje existujúce vzdelávacie programy na miestnej 
alebo národnej úrovni, ale ich dopĺňa prostredníctvom poskytovania dodatočných 
programov a metodológie a prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií nevyhnut-
ných pre každého mediátora. ROMED bude tiež pomáhať niektorým krajinám pri 
tvorbe vzdelávacích programov.

� Rámcová osnova  

Školenie sa zakladá na učebných osnovách so silným dôrazom na prax. Je možné ich 
prispôsobiť špecifi ckým vzdelávacím potrebám mediátorov, ktorí pracujú v rôznych 
podmienkach a s rôznymi inštitúciami a rómskymi komunitami.


