Dôvodová správa
k Stratégii vo vz ahu k marginalizovaným skupinám Košického samosprávneho kraja
Na základe schváleného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, Strednodobej
koncepcie rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike na roky 2008-2013,
Programového vyhlásenia vlády SR schváleného uznesením

. 660 zo d a 31.7.2006,

Národného ak ného plánu Dekády za le ovania rómskej populácie 2005-2015 a alších
plánovacích dokumentov v oblasti podpory rozvoja rómskych komunít a to ako na regionálnej
úrovni, tak aj na národnej úrovni v rámci Národného strategického referen ného rámca
Slovenskej republiky na roky 2007-2013 a jednotlivých Opera ných programov schválených
Vládou SR bola vypracovaná Stratégia Košického samosprávneho kraja vo vz ahu
k marginalizovaným skupinám.
Vypracovanie stratégie si vyžiadalo koncep né rozvíjanie aktivít v projekte CESTA
(Centrá komunitných služieb – terénna pilotná realizácia nástroja zmeny kvality života
viacnásobne

marginalizovaných

rómskych

komunít

v Košickom,

Prešovskom

a Banskobystrickom samosprávnom kraji). Stratégia tvorí základný rámec pre pripravované
programy, projekty a aktivity projektu CESTA a alších vstupov KSK do riešenia problémov
marginalizovaných skupín. Stratégia sa zameriava najmä na marginalizované rómske
komunity, ale vytvára rámec podpory aj alších marginalizovaných skupín.
Na príprave stratégie sa aktívne podie al Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešovská univerzita, zástupcovia akademickej
obce pôsobiaci v oblasti sociálnej práce, terénnej práve a komunitnej práce, zástupcovia
samospráv, zamestnanci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, nadnárodné organizácie
(AJS Management, UNDP), zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v
rôznych oblastiach marginalizácie, reprezentanti rómskych komunít a aktivisti.
Proces prípravy stratégie bol v súlade s projektom prípravy rozdelený do 12 na seba
nadväzujúcich seminárov, 4 konferencie a zasadnutia pracovných tímov pod a jednotlivých
problematík. Jednotlivé aktivity boli zamerané na zber problémov, ktoré je

potrebné

v jednotlivých oblastiach marginalizácie rieši . Na základe sumarizácie zozbieraných
problémov, návrhov a podnetov od zú astnených subjektov, sme vytvorené súpisy utriedili do
problémových okruhov s ich presnou kategorizáciou. Výsledný model sme konfrontovali
terénnym prieskumom v dotknutých lokalitách a jednotlivé teoretické vstupy sme verifikovali.
Takto pripravený materiál sme rozdelili do blokov pod a kompetencií subjektov, ím sme
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vytvorili bloky problémov s adresátmi zodpovednými za ich riešenie. Na záver sme pre blok
problémov,

ktorý sa týka Košického samosprávneho kraja, h adali možnosti riešenia

v programovacom období 2007-2013, o predur ilo prípravu ak ných plánov pre realizáciu
stratégie. Stratégia je koncipovaná ako strategický dokument s 14 prílohami, z ktorých sa
každá venuje stratégii z špecifického poh adu.
Už v sú asnom období sú vytvárané predpoklady pre realizáciu stratégie a to najmä
aktivitami projektu CESTA a projektu FORA. Realizácia stratégie je stanovená

na

programovacie obdobie 2007-2013. Po tomto období sa stratégia prehodnotí v nadväznosti na
dosiahnutý stav zmeny v jednotlivých oblastiach.
Košice, d a 2. 7. 2008
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