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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2022
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

1. Implementáciu projektu s názvom „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej
komunity v meste Žilina“, číslo projektu: LDI02026 schváleného v rámci výzvy
programu Miestny rozvoj a inklúzia zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Projekt „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity
v meste Žilina“ bol schválený a finančne podporený dňa 31.05.2022 zo zdrojov Nórskeho
finančného mechanizmu a v rámci programu Miestny rozvoj a inklúzia. Odo dňa 10.08.2022
je účinná projektová zmluva na realizáciu uvedeného projektu.
Financovanie v rámci projektu založené na systéme zálohových platieb. Podmienkou
poskytnutia prvej zálohovej platby je súhlas mestského zastupiteľstva, v ktorom vyjadruje
súhlas s implementáciou projektu. Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie
implementácie projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej
komunity v meste Žilina“.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu k splneniu podmienky poskytnutia prvej
zálohovej platby.
Materiál bol prerokovaný v komisiách: Komisia sociálna, zdravotná a bytová, Komisia
školstva a mládeže a Komisia finančná. Komisie odporučili predkladaný materiál schváliť.

VLASTNÝ MATERIÁL
Projekt „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“
sa zameriava na:
1. Pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania na
základnej škole a zlepšenie ich domácej prípravy na vyučujúci proces:
Cieľom aktivity je zvýšiť prístup žiakov ZŠ z marginalizovanej rómskej komunity
k pravidelnému doučovaniu prostredníctvom asistentov a mentorov. Úlohou je pomôcť
preklenúť rozdiely medzi vzdelanostnou úrovňou žiakov z marginalizovaných komunít,
zabrániť ich neprospievaniu a predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, predovšetkým
prostredníctvom alternatívnych postupov a individuálneho prístupu k žiakom. Predĺženie
školskej dochádzky má významný vplyv na budúce pracovné uplatnenie, zvýšenie životnej
úrovne a tým aj na lepšiu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.
2. Zvýšenie záujmu rodičov detí o predškolskú výchovu v materských
Jedným z cieľov aktivity je sprostredkovanie dôležitých informácií pre rodičov
z marginalizovaných komunít o význame predškolskej výchove ich detí. Neformálne
vzdelávanie a poradenstvo bude prebiehať prostredníctvom stretnutí s odborníkmi z praxe
v danej oblasti. Komunikácia bude smerovaná aj k zamestnancom materských škôl
a k vzájomnému informovaniu sa s pracovníkmi Komunitného centra.
Druhým cieľom aktivity je vytvorenie prostredia pre pravidelné stretnutia rodičov detí
v predškolskom veku a vytvorenie dvoch pracovných miest na Dohodu o vykonaní práce pre
rodičov z marginalizovaných komunít.
3. Vytvorenie podnetného prostredia s dostatkom voľnočasových aktivít pre deti a
mladých ľudí v lokalite Bratislavskej ulice:
Cieľom aktivity je prispieť k zmysluplnému vyplneniu voľného času detí a mladých ľudí
z lokality Bratislavskej ulice, k rozšíreniu spektra aktivít a zručností využiteľných v ďalšom
živote, k nasledovaniu pozitívnych vzorov. V rámci voľnočasových aktivít vo vonkajších
priestorov centra je v rámci projektu plánované aj vybudovanie prvkov pre workoutové aktivity
mladých ľudí a vytvorenie štyroch pracovných miest na Dohodu o vykonaní práce pre lektorov
z
marginalizovaných
komunít
4. Podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty bývania
V rámci aktivity je cieľom skvalitniť výkon sociálnej práce v oblasti bývania MRK a vytvoriť
miesto pracovníka realizujúceho intervenciu v oblasti bývania.
5. Požičovňa pracovného náradia zriadená pri Komunitnom centre na Bratislavskej ulici
Cieľom poskytovania sociálnej služby – požičovne pracovného náradia, pre obyvateľov
lokality Bratislavskej ulice v Žiline je priame zapájanie nájomníkov do starostlivosti o vlastné
bývanie, prevzatie zodpovednosti za kvalitu a dôstojnosť vlastného bývania i svojho okolia.
Aktivita nadväzuje na existujúcu službu.

6. Rozšírenie činností komunitného centra v lokalite Bratislavskej ulice prostredníctvom
realizácie nadstavby existujúcej budovy komunitného centra – cieľom aktivity je rozšírenie
kapacít existujúceho komunitného centra, ktoré je situované priamo lokalite Bratislavskej ulice
medzi bytovými domami. Mesto vybudovalo komunitné centrum v roku 2011 a financovalo ho
z vlastných zdrojov a zo zdrojov dotačnej schémy Úradu vlády SR. V priestoroch komunitného
centra sa vykonáva preventívna aktivita, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Taktiež tu
prebiehajú činnosti a aktivity v rámci poradenstva a služieb Terénnej sociálnej práce
a Komunitnej práce. Cieľom je plne rekonštruovať pôvodné priestory vybudované v roku 2011,
vytvoriť nadstavbu priestorov a rozšíriť ponuku nových sociálnych služieb.
Po realizácii projektu je plánovaná aj ďalšia úprava priestorov a vytváranie nových priestorov
vhodných pre poskytovanie komunitných aktivít v lokalite.
7. Vytvorenie novej aktualizovanej koncepcie rozvoja:
Koncepcia rozvoja bude zameraná a sociálnu inklúziu marginalizovanej rómskej komunity
v meste Žilina na roky 2021-2027. Cieľom dokumentu bude podpora sociálnej integrácie
marginalizovaných rómskych komunít v meste Žilina. Hlavným výstupom dokumentu bude
akčný plán projektových zámerov, ktoré by mesto následne realizovalo v rámci finančných
zdrojov EŠIF v novom programovom období alokovaných na túto oblasť podpory.
8. Vzdelávacie aktivity a publicita – cieľom aktivity je informovať o cieľoch, aktivitách
a výsledkoch projektu.
Obdobie realizácie projektu: 09/2022 – 04/2024.

