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Podpora bývania rómskych komunít v Rankovciach
Prezentovaný program podpory bývania rieši dostupnosť bezpečného a legálneho bývania
rómskych komunít v Rankovciach a dokazuje úspešne zavŕšenú snahu o zrovnoprávnenie
Rómov s ostatným obyvateľstvom obce. Je výnimočným a najmä úspešným príkladom
spolupráce občana, samosprávy obce a tretieho sektoru. Dokazuje ako dobrá vôľa a poctivá
spoločná snaha všetkých zainteresovaných postupne zdolajú zdanlivo neprekonateľné
prekážky.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ponuka
Projekt Podpora bývania rómskych komunít v Rankovciach je špecifickým projektom ušitým
priamo na komunitu žijúcu v obci Rankovce, má však potenciál univerzálnejšieho uplatnenia
naprieč spektrom samospráv s nevyriešeným problémom nelegálnych rómskych osád.
Rankovce sú obec s prevažne rómskym obyvateľstvom v okrese Košice – okolie. V súčasnosti
má obec 920 obyvateľov, zhruba 760 z nich je Rómov, ktorí žijú najmä v osade. Funguje tu
terénna sociálna práca či komunitné centrum.
Úspešne realizované fázy projektu mali aj zahraničných pozorovateľov. Prezentovaná podpora
bývania rómskych komunít v Rankovciach prináša:
»» Inovatívnosť. Výstavba sociálnych bytov pre marginalizované rómske komunity je bežným
programom dotovaným z európskych fondov a štátneho rozpočtu v súčasnosti, avšak s
minimálnym, resp. nulovým zapojením ich budúcich majiteľov a nájomcov. V uvedenom
projekte sa na výstavbe od samého začiatku podieľajú predovšetkým budúci vlastníci.
Tento prvok je novým, navyše prax dokazuje že aj jedným z rozhodujúcich pre dlhodobú
udržateľnosť.
»» Iniciatíva. Bývanie je vyvrcholením postupne narastajúcej iniciatívy nielen stavebníka, ale aj
širšej rodiny. Od získavania zdrojov, cez postupné generovanie úspor, proces vysporiadania
pozemku,

získania

stavebného povolenia,
až

po

ukončenie

celého

procesu

výstavby je nevyhnutná
narastajúca iniciatíva
občana,

vlastníka

vysnívaného bývania.
»» Výchova a vzdelávanie.
Od

nadobudnutia

základnej

finančnej

gramotnosti, tvorby prvých úspor, cez získanie a splácanie úveru, vytvárania zdrojov
na zariadenie domu a bežné platby už fungujúcej domácnosti má komunita možnosť
zoznámiť sa s riešením vlastníckych vzťahov, procesom stavebného konania až po získanie
samotných manuálnych zručností pri výstavbe, zariaďovaní či udržiavaní domácnosti.
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»» Udržateľnosť. Získanie bývania je výsledkom mentorovanej vlastnej iniciatívy ako
dlhodobého a náročného procesu. Úspešného stavebníka posúva v hierarchii, hodnotách,
poskytuje mu vlastníctvo domu, zručnosti pre trh práce a najmä snahu udržiavať a
zveľaďovať, čo svojou mobilizáciou nadobudol. Rodičia zúročia pracovné návyky a v
zamestnaní získavajú potrebné finančné zdroje. Deti vyrastajú v motivačnom prostredí s
perspektívou do budúcnosti.
»» Komplexnosť. Celý projekt je vzhľadom k trojstrannej ústretovej spolupráci občana,
samosprávy a tretieho sektoru postavený ako zmysluplný, komplexný plán riešenia
bývania v zmysle územného plánu, v legálnych obydliach primeraného štandardu,
postupne budovanými inžinierskymi sieťami a udržiavaným životným prostredím vrátane
doriešeného odpadového hospodárstva. Práve otázka životného prostredia je popri bývaní,
vzdelaní a zabezpečení príjmu zavŕšením komplexnosti ponúkaného riešenia.

Dôvod
Počet Rómov žijúcich na Slovensku je medzi 330 a 380 tisíc, čo predstavuje zhruba 8 - 9
percent obyvateľov. Rómske obydlia v koncentrovaných rómskych zoskupeniach sú často
vo veľmi zlom technickom, statickom a hygienickom stave, bez základného štandardu.
V podmienkach vidieka dospela situácia do stavieb nelegálnych obydlí bez akejkoľvek
infraštruktúry a fungujúceho nakladania s odpadmi.
Samospráva obce Rankovce preto dlhodobo pracovala na efektívnom riešení. Pozitívna je
aj kontinuita v bežiacom procese. Prvé vysporiadanie pozemkov pre budúcu výstavbu s
urbárskou spoločnosťou urobila obec ešte pred rokom 2010. Následne novozvolený starosta
Stanislav Hada spolu s poslancami obecného zastupiteľstva po prevzatí funkcií proces
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zintenzívnili a najmä po roku 2013 vstupom partnerov z tretieho sektora dokončili funkčnú
trojicu (samospráva, občan, tretí sektor), ktorá bola schopná zdolávať prekážky, prekonať
nedôveru a napokon dosiahnuť nasledovaniahodný príklad.
Dôvody:
»» občania

zostávajú

v obci, nedochádza
k

vyľudneniu

chudobného regiónu,
»» občania
vlastnou

svojou
prácou

a

iniciatívou

riešia

postupne

všetky

svoje problémy,
»» celý proces okrem
samosprávy odborne zabezpečujú dobrovoľníci z neziskových organizácií a partnerská
finančná inštitúcia,
»» zamestnanie a hodnotový posun miestnych obyvateľov, vzdelanie ich detí,
»» podpora tvorby a ochrany životného prostredia.

Ako?/ Postupnosť krokov
Na začiatku je iniciatíva na strane príslušnej samosprávy. Ak použijeme číslovanie krokov
procesu, môžeme identifikovať nasledovné poradie:
»» V nultom, prípravnom kroku je potrebné pripraviť pozemky, ktoré sú v súlade s príslušným
územným plánom vhodné na výstavbu. V obci Rankovce sa prvé lastovičky spájajú s
predchádzajúcim vedením obce, ktoré pred rokom 2010 vysporiadalo prvé pozemky
od urbárskeho spoločenstva a pripravilo tak pôdu pre prvú etapu výstavby. Rovnako
prebehla príprava základnej technickej infraštruktúry. Obec má čiastočne vybudovanú
kanalizačnú sieť, rozvody elektrickej energie a čističku odpadových vôd, ktorá nateraz nie
je v prevádzke. Získala dotáciu na zabezpečenie centrálneho zdroja pitnej vody, viac než
100 tisíc Eur a postupne odkupuje nové pozemky od súkromných vlastníkov vhodné na
ďalšie etapy výstavby.
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»» V prvej fáze nastupujú už samotní klienti, záujemcovia o výstavbu. Učia sa základnej
finančnej gramotnosti, hodnotám k peniazom, ako správne s nimi hospodáriť a efektívne
ich využiť. Je to základný predpoklad, že, ak sa občania zapojení do tejto prvej fázy
osvedčia, môžu pristúpiť do ďalšej etapy tohto projektu. V tejto časti sa dá ľahko zistiť, či
si záujemcovia osvojili základy finančnej gramotnosti a či sú schopní pokračovať v ďalšej
fáze projektu. Je dôležité, aby
dobrovoľníci v prvej fáze vybrali
z tohto projektu tých záujemcov,
ktorí budú schopní finančne
zvládnuť výstavbu rodinného
domu a splácať mikroúver.
Treba

poukázať,

že

týmto

projektom sa nenadobúdajú
iba finančné znalosti a správne
hospodárenie,
prínos

je

ale
vo

obrovský
vybudovaní

pracovných návykov a to nie len
samotných účastníkov.
»» V tretej etape nadobudnú do vlastníctva príslušný pozemok od obce za cenu 3€/m2 plus
náklady na spracovanie príslušného geometrického plánu a súvisiace poplatky. Následne
za spolupráce mentorov získajú stavebné povolenie, ale aj odborné vedenie svojpomocných
stavebných prác. Projektový tím sprevádza klienta aj pri samotnej výstavbe domu. Klient
chápe, že je to jeho dielo, preberá čo najviac zodpovednosti a úloh na seba.
»» Záverečná štvrtá etapa začína kolaudáciou novostavby, jej postupným zariadením,
splácaním mikroúveru a priebežným udržiavaním stavby vrátane úhrad pravidelných
platieb obci či príslušným dodávateľom.
Zodpovední za projekt - obec Rankovce a spolupracujúci partneri (hlavne skúsené ETP
Slovensko s 25 ročnou históriou) pochopili, že jednotlivé aktivity nemôžu byť izolované a je
potrebné riešiť viacero problémových oblastí naraz. Rozdelili si preto oblasti zodpovednosti.
Obec zabezpečuje výkup pozemkov na plánovanú svojpomocnú výstavbu od súkromných
vlastníkov, výstavbu inžinierskych sietí, výber vhodných adeptov do vzdelávacieho programu.
ETP Slovensko využíva svoje bohaté skúsenosti s rómskou komunitou a systematicky pracuje
s vybranými adeptami a celými ich rodinami. Zapojenie sa do projektu vyžaduje
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finančnú disciplínu, adepti pravidelne sporia na vkladnú knižku po dobu dvanástich mesiacov
(minimálna suma 50,- €). Záujemcovia, ktorí preukázali výbornú platobnú disciplínu získajú
od ETP Slovensko možnosť bezúročnej mikropôžičky na nákup materiálu. Po splnení tejto
podmienky môžu pokračovať v ďalšej fáze projektu výstavby. Každý adept po dohode s
architektom a následnom schválení projektovej dokumentácie si vybavuje stavebné povolenie
(stavebným úradom je obec).

Svojpomocná výstavba prebieha na základe schválenej projektovej dokumentácie a vydaného
stavebného povolenia, tak, aby stavba rodinného domu mohla byť zákonne skolaudovaná.
Počas výstavby je k dispozícii stavbár - učiteľ a koordinátor, pod dohľadom ktorých si stavebníci
stavajú svoje domy svojpomocne. Projektová dokumentácia je riešená ako prírastkový typ
bývania s možnosťou ďalšej prístavby – domy sa môžu rozširovať podľa potreby stavebníka a
jeho finančnej situácie. Celkový rozpočet domu je zhruba 12 až 13-tisíc Eur.
Pilotný projekt sa začal na jeseň roku 2013 a umožnil prvým obyvateľom postaviť si legálne
murované domy vlastnými silami. V prvých dvoch etapách projektu vzniklo na pozemkoch
kúpených od obce Rankovce celkovo 14 skolaudovaných domov. V aktuálnej tretej etape sa
stavia ďalších 13 nízko-nákladových domčekov.
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Znázornené optikou samosprávy môžeme konštatovať nasledovný postup:
1. Stanovenie si cieľa.
2. Príprava pozemkov, infraštruktúry a partnerov na projekte.
3. Výber a práca s klientom na realizáciu, vtiahnutie klientov do procesu.
4. Prekonanie počiatočnej nedôvery a dosiahnutie prvých pozitívnych výsledkov. Tu je nutné
oceniť aj spôsob budovania domov, ktorý sa snažil využiť lokálne zdroje drevo, kameň,
hlina, ktoré zároveň znižujú spotrebu energií a zefektívňujú život vo vidieckom prostredí.
5. Prebrať a udržať zodpovednosť za projekt klientovho života samotným klientom za stálej
spolupráce všetkých zainteresovaných partnerov.

Prínos príkladu dobrej praxe pre samosprávu
Projektom, ktorý realizuje obec nateraz v tretej (a podľa starostu nie poslednej) etape,
dokazuje, že proces legálneho, udržateľného modelu bývania rómskej komunity je síce
náročný, dlhodobý, ale riešiteľný. Podarilo sa ukázať všetkým obyvateľom komunity, že
sa dá žiť aj v lepších podmienkach. Obec Rankovce sa snaží začleniť do tohto projektu čo
najviac záujemcov, aby inšpirovali ďalších spoluobčanov. Najdôležitejším krokom je ochota a
zapojenie sa do práce. Do tejto aktivity sú zapojení skúsení dobrovoľníci, ktorí odovzdávajú
svoje rady a podávajú pomocnú ruku.
To potvrdzujú aj slová miestneho terénneho pracovníka: „Život v osade sa zmenil, povedal
by som, o 180 stupňov. Mladé rodiny môžu získať svoje vlastné legálne bývanie, domček so
záhradkou. Predtým to vôbec nebolo. Spočiatku, keď sme vyberali ľudí v prvej etape, skoro
nikto neveril, že sa niečo také môže podariť. Keď sa to však odskúšalo, hlásia sa mnohí
ďalší.”
Mladé rómske rodiny už vidia, že nie sú odkázaní na bývanie s rodičmi a snažia sa aj o získanie
adekvátneho zamestnania (zamestnanosť rómskej komunity v obci stúpla na takmer 60%),
aby si zabezpečili zdroje na zveľaďovanie svojho vlastného majetku prípadne na jeho ďalšie
rozširovanie.
Projekt (vzdelávanie, finančná disciplína, svojpomocná výstavba) umožnil komunite uplatniť
sa na trhu práce vďaka nadobudnutým zručnostiam v oblasti stavebníctva. ETP Slovensko
poskytuje mikropôžičkový program v ďalších 15-tich lokalitách, v Prešovskom kraji v 7-ich
lokalitách sa o podobný projekt snaží nezisková organizácia Projekt DOM.ov.
Inšpiráciou sa stali Rankovce nielen pre slovenskú samosprávu, ale aj pre zahraničie. Do
obce prichádzajú ľudia so záujmom o program z blízkych krajín, ako sú Maďarsko a Česko,
ale aj vzdialenejších európskych štátov, dokonca až z Ameriky či z Bangladéša.
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Prvotný projekt svojpomocnej výstavby v Rankovciach získal v roku 2014 Zlatú cenu pre
občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli a Cenu
nadácie Orange 2015.
Benefity projektu:
»» vznik pracovného miesta pre stavebného majstra – učiteľa,
»» partneri získali skúsenosti so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných,
»» v komunite počas výstavby vlastných domov nadobudli pracovné zručnosti a návyky,
zvýšila sa ich uplatniteľnosť na pracovnom trhu,
»» získaním vlastného domu na vlastnom pozemku narástol pocit osobnej zodpovednosti a
vzťah k vlastnému majetku,
»» projekt prispieva k prekonaniu stereotypov a predsudkov na oboch stranách, čo zužuje
priestor pre xenofóbne a rasistické prejavy,

»» úspech stavebníkov motivuje ostatných obyvateľov komunity,
»» podľa vyjadrenia ETP Slovensko: „model svojpomocnej samofinancovanej výstavby šetrí
verejné financie“,
»» najdôležitejším je však zmena myslenia stavebníkov nakoľko je to ich dielo, projekt ich
života.
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Kroky k úspechu sú súčasťou projektovej aktivity č. 1 "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

