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1. Opis projektu: ciele, hlavne/klucové aktivity a výsledky projektu. Ukázte, ako organizujete 
Vás projket a ako ho financujete. Ukázte nám, co konkretne robíte v rámci projektu a  ako 
konkretne pracujete. Ked sa budete vztahovat na kriteria Sozialmarie, ulahcite nám 
ohodnotenie Vasho projektu. (max. 3 A4 strany) 
 

Projekt Agentky rovnosti je odpoveďou na diskrimináciu rómskych žien v ich vlastnom 
prostredí, teda ich mužmi a komunitou. 
Cieľom projektu je znížiť diskrimináciu rómskych žien v osadách a posilniť ich natoľko,aby 
sa stali plnoprávnymi občanmi Slovenskej republiky. 
Projekt pracuje s jednoduchými rómskymi ženami, ktoré majú väčšinou len základné 
vzdelanie. Počas roka projekt zasiahne primárne svojimi aktivitami cca 50 žien a 50 detí zo 
šiestich lokalít Spiša.Teda toľko ľudí je v projekte aktívnych. 
Za pasívne osoby v  projekte považujeme účastníkov, divákov na našich aktivitách a tiež 
obyvateľov komunít,kde projekt pôsobí. 
Informácie o projekte sa šíria aj prostredníctvom elektronických médií, čím je zasiahnutá 
regionálna i celoštátna verejnosť – rómska i nerómska. 
  

Projekt vychádza zo skúseností ľudí okolo OZ SPOLU-Slovensko, ktorí pracujú v rómskych 
komunitách na Spiši už takmer 10 rokov. Z nich vyplýva, že rómski muži sú aktívnejší a nie 
je problém ich získať do projektov za odmenu. 
My do projektu Agentky rovnosti hľadáme ženy, dobrovoľníčky. 
Také ženy,ktoré chú zmeniť svoj život s niečo pre to aj urobiť. 
Keď ich nájdeme, začneme pracovať na ich osobnom rozvoji. 
Ich rozvoj sa pri tom opiera o rozvoj ich rodiny, detí a komunity. 
Nechceme ich izolovať od prostredia a problémov, kde žijú,práve naopak. 
 

Aktivity vedieme viacerými smermi a na viacerých úrovniach. 
a/ Sú to najmä lokálne aktivity , ktoré rozdeľujeme na sociálne a verejné. 
Sociálne aktivity sú zamerané na zlepšenie sociálnej situácie,robíme svojpomocné 
poradenstvo, organizujeme stretnutia priamo v domácnostiach vytypovaných žien, aby sme 
sa lepšie spoznali, kde je to potrebné robíme aj charitu, napríklad v Dlhých Strážach aj 
sprchovanie detí, zber a výdaj použitého šatstva a obuvi, vždy potrebujeme aktívne domáce 
ženy, o ktoré sa opierame a ktoré nás vedú lokalitou, neprichádzame s hotovými receptami, 
ale reagujeme na konkrétnu situáciu, snažíme sa ľudí spoznať a nie ich meniť na svoj 
obraz, je to dlhá nenásilná cesta,ktorá nikdy nekončí a ktorej nikdy nie je dosť. 
Nemáme kluby ani komunitné centrá alebo iné budovy. Využívame všetko, čo už existuje a 
pracujeme najmä v teréne. 
 

V každej záujmovej lokalite organizujeme počas roku niekoľko verejných aktivít, v roku 
2016 to boli napr. športové súťaže v Dlhých strážach, súťaž v kreslení a maľovaní na sklo v 
Podskale, športový turnaj rómskych dievčat Spiša v Jánovciach , mikulášska družina v 
Hájiku a na Levočských Lúkach 
Tieto aktivity pôsobia motivačne na aktívnych ľudí v projekte , sú pre nich odmenou, sú 
zároveň podnetom pre komunity, aby sa mohli k niečomu pridať, sú dôkazom pre verejnosť 
, že robíme dobré veci všeobecne-prospešné a že ich robíme s Rómami – 
dobrovoľníkmi,kde oni sami preberajú vedúce funkcie. 
Okrem toho sú tieto aktivity vždy aj tréningom schopností organizovať veci spoločne, 
organizovať veci verejné s určitým všeobecne prospešným cieľom. 
 
b/ Okrem lokálnych aktivít robíme aj aktivity regionálne, ktoré sú najčastejšie športové a 
kultúrne, ale aj duchovné. 
Zároveň sa pripájame ku celoštátnym alebo regionálnym aktivitám,ktoré organizujú iné 
subjekty. 
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 Je nevídané, aby rómske ženy vyniesli zástavu na Rysy 2 500 m n.m. počas 
medzinárodného výstupu,kde bolo niekoľko tisíc ľudí (2014) alebo na Kriváň (2015) počas 
národného výstupu. 
Robíme aj kultúrne vystúpenia , napr. na ulici ku Svetovému dňu slobody počas posledných 
troch rokov,ktoré organizujú rómske líderky a vystupujú na nich deti z detských rozvojových 
súborov. 
V roku 2016 sme vystúpili na hlavnej tribúne počas Spišských trhov (15.júla) 
Z duchovných aktivít je to najmä národná púť na horu v Levoči (v júli), ktorej sa s rómskymi 
ženami zúčastňujeme už 3 roky. 
Tieto aktivity majú za cieľ osloviť verejosť, ukázať Rómov, najmä rómske  ženy v dobrom 
svetle, aby sa mohli meniť názory na Rómov ako na ľudí, ktorí nielen sedia doma  a čakajú 
na peniaze od štátu. 
Pre ľudí v projekte sú tieto aktivity odmenou, motiváciou do budúcna, celoživotným 
zážitkom a sú tiež dobrým príkladom pre ostatných. 
Pri aktivitách projektu sa posilňuje pocit spolupatričnosti,  často sa stretávame, rozprávame 
sa, vymieňame si názory, spolupracujeme v tíme – Rómovia i nerómovia, ženy i muži. 
Pričom ženy a ich názor - majú prioritu. 
 

c/ Ďalším dôležitým balíkom aktivít sú školenia, kurzy, tréningy, exkurzie, semináre – proste 
vzdelávanie. 
V roku 2016 sme uskutočnili : 7 kurzov, zorganizovali sme  3 exkurzie a  
1 seminár, aktívne sme  vystúpili 1x na Spišských  trhoch a 1x na festivale v Hanušovciach 
nad Topľou na pozvanie partnera.  
 

Naše kurzy každý rok vedieme dvomi hlavnými smermi : 
 

- Pokračujúce osobnostné vzdelávanie v profesionálnej oblasti, ktorou je napríklad 
práca s deťmi, komunitná práca, projektovanie a pod., 
- Záujmové vzdelávanie , často kreatívne – napríklad tvorivé dielne, šitie, výroba 
ozdobných predmetov a pod. 
 

d/ Osobitnou kapitolou v projekte Agentky rovnosti je práca s deťmi v detských rozvojových 
súboroch Čhonoro a Khamoro na Hájiku a Levočských Lúkach. Tieto súbory sa sformovali 
v auguste 2016 transformáciou z predchádzajúcich neformálnych škôlok, doučovania a 
kultúrnej a športovej činnosti s rómskymi deťmi, čo robili aj robia nami vyškolené rómske 
dobrovoľníčky ako „ inštruktorky výchovy“. Sú metodicky vedené kvalifikovanými 
pedagógmi, s ktorými sa stretávajú počas metodických dní minimálne raz za mesiac. Na 
každý mesiac v roku majú spracovaný námet na aktivity, ktorý je inšpirovaný prírodou a 
ktorým sa potom usilujú deti zaujať.  
Tento manuál obsahuje básničky, pesničky, riekanky a tiež omaľovánky. 
Tieto materiály pripravuje naša členka – učiteľka na 1.stupni ZŠ a naša dobrovoľníčka 
Mgr.Danka Šusterová, ktorá sa aj mnohých našich aktivít s deťmi zúčastňuje. 
Aktivity detských rozvojových súborov sa konajú v prírode alebo v domácnostiach v osade. 
A potom na výletoch a rôznych verejných vystúpeniach. 
Na Levočských Lúkach sa ženy venujú deťom takmer každý deň, na Hájiku 2x do týždňa a 
na Podskale – 1x do týždňa. 
 
e/ Paralelne s týmito aktivitami existuje práca s donormi, partnermi a médiami. 
V každej lokalite máme vybudované partnerstvo s obcou alebo mestom, prípadne aj s inými 
inštitúciami vo verejnom sektore(školy, škôlky…) 
S obcami Jánovce a Dlhé Stráže máme už dva roky podpísané dohody o spolupráci. Na 
mestách Spišská Nová Ves a Levoča sme sa v roku 2016 zúčastnili aj na rokovaní 
mestských zastupiteľstiev. 
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Nadštandardné vzťahy máme s mestom Spišská Nová Ves,kde primátor mesta sa 
zúčastňuje na viacerých našich aktivitách každý rok. A SPOLU – Slovensko sa zase 
zúčastňuje s Agentkami rovnosti na aktivitách mesta. 
Novinkou v tomto roku bola účasť nášho družstva rómskych detí,ktoré pripravili a prihlásili 
Agentky , kde 1.krát v histórii mesta sa zapojilo rómske družstvo do večerného behu 
mestom (jún 2016). 
S obcou Spišský Štiavnik sme v roku 2016 mali spoločný projekt s názvom Inkubátor pre 
Komunitné centrum , ktorý obec (poslanci, starostka) podporili sumou 1040 Eur. 
 
Donormi sme si vlastne všetci členovia SPOLU - Slovensko, pretože každý z nás každý rok 
obetuje nejaký svoj majetok alebo priestor, alebo aj peniaze na to, aby jeho aktivity sa mohli 
uskutočniť.Mávame pracovné stretnutia vo frekvencii cca 2x mesačne. 
Sponzormi sú aj rómski rodičia detí, ktorí pripievajú na cestovné a vstupné detí na rôzne 
výlety, ktoré organizujú Agentky rovnosti. 
V roku 2016  niekoľko verejných akcií podporil rómsky podnikateľ PhDr.Stanislav Vospálek 
príspevkom na občerstvenie. 
Okrem toho sme získali v roku 2016 vyše 600 Eur z výťažku 2% z daní z príjmov, ktoré 
nám poslali v zmysle zákona o daniach neznámi darcovia. 
 
S donormi sa stretávame, koľko sa len dá a máme s nimi nadštatndartné vzťahy. 
 
Náš najväčší donor – Welthaus Graz – je pre SPOLU-Slovensko v pozícii partnera a 
poradcu. 
 
V projekte Agentky rovnosti je pomerne málo formalizmu a viac ľudsky blízkych vzťahov a 
svojpomoci. 
 
Príjmy OZ SPOLU – Slovensko použiteľné v roku 2016 na projekt Agentky rovnosti : 
 
Welthaus Graz :                                         28 000 Eur 
Darcovia 2% z daní :                                       660 Eur 
Obec Spiš.Štiavnik  :                                    1 040 Eur 
PhDr.Stanislav Vospálek :                               200 Eur 
Malí darcovia :                                                 100 Eur 
Materiálna pomoc partnerov projektu cca :  1 000 Eur   
 
Výdavky SPOLU-Slovensko v roku 2016 : 
Aktivity v lokalitách a regióne :                   20 500 Eur 
Administrácia projektu :                                7 350 Eur 
Drobné nákupy a služby      :                        2 650 Eur 
Audit :                                                               500 Eur 
Počas troch rokov sa Agentky rovnosti prezentovali viac krát v televíziách, centrálnych aj 
regionálnych. Máme nadštandartný vzťah s pracovníkmi TV Markíza a TV Reduta (Spišská 
N.Ves), ktorý často navštevujú naše podujatia a vedia živo sa o nás zaujímajú.  Dobrý 
vzťah máme aj s Denníkom SME, ktorého redaktorka napísala o nás v roku 2015 pekný 
článok a osobne poslala na účet SPOLU – Slovensko 100 Eur. Prácu s médiami v projekte 
už od roku 2014 prevzali rómske líderky z osád Drahuška Poláková a Jarka Kotlárová. 
Samé absolvovali základný kurz fotografovania a od roku 2015 si už robia dokumentáciu 
svojich aktivít aj ony. 
Projektový manažér spravuje webstránku www.spolu-slovensko.sk a fecebook spolu-
slovensko 

http://www.spolu-slovensko.sk/

