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PORTFÓLIO UKAZOVATEĽOV
Všeobecným cieľom tohto portfólia ukazovateľov je monitorovať pokrok v porovnaní s cieľmi a zámermi
strategického rámca EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov. Na splnenie tohto všeobecného cieľa
musia členské štáty vykonávať niekoľko opatrení v prioritných oblastiach, pričom každá z nich má svoj
osobitný horizontálny alebo odvetvový cieľ.
Portfólio ukazovateľov a cieľov, ktoré sa majú použiť na meranie pokroku pri dosahovaní týchto cieľov,
bolo vypracované v rámci pracovnej skupiny pre ukazovatele rovnosti, začleňovania a účasti Rómov
a podávanie správ koordinovala Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Členmi pracovnej skupiny sú
vnútroštátne kontaktné miesta pre Rómov z 20 členských štátov a zástupcovia štatistických úradov
a Európskej komisie. Portfólio sa okrem toho zosúladilo s ukazovateľmi a cieľmi, ktoré boli vypracované
v príslušných iniciatívach EÚ na obdobie do roku 2030 a s cieľmi udržateľného rozvoja. Úplná správa je
k dispozícii na adrese https://fra.europa.eu/en/news/2020/roma-working-party-consultations-romainclusion-monitoring-framework.
Portfólio ukazovateľov je založené na modeli ukazovateľov „štruktúra-proces-výsledok (Š-P-V)“, ktorý
odporúča Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) pri posudzovaní dodržiavania
noriem v oblasti ľudských práv. Tento model umožňuje posúdenie:
a) zavedených právnych a politických rámcov (štrukturálne ukazovatele);
b) osobitných zásahov na jeho implementáciu (ukazovatele procesov);
c) výsledkov, ktoré dosiahli nositelia práv (ukazovatele výsledkov).
Štrukturálne ukazovatele: Právne rámce a stratégie EÚ a vnútroštátne právne rámce a stratégie, ktoré sa
zavádzajú s cieľom dodržiavať Chartu základných práv EÚ (pre Rómov, strategický rámec EÚ pre
rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov).
Ukazovatele procesov: Konkrétne intervencie a akcie (napr. programy, projekty, opatrenia) uskutočnené
na dosiahnutie cieľov a zámerov vnútroštátnych strategických rámcov pre Rómov, a to vykonávaním
uvedených právnych a politických ustanovení.
Výsledky alebo výsledné ukazovatele: Situácia v praxi a akékoľvek zmeny v užívaní základných práv
jednotlivcov s osobitými vlastnosťami, ako je napríklad etnický pôvod v prípade Rómov. Ide väčšinou
o štandardné ukazovatele používajúce údaje, ktoré je možné rozčleniť na základe rôznych kategórií
etnického pôvodu, pohlavia a veku. V členských štátoch, v ktorých nie sú žiadne takéto údaje
k dispozícii, sa môžu ako náhradné údaje použiť aj sociálno-ekonomické údaje. Ukazovatele by mali byť
v súlade s ukazovateľmi chudoby a sociálneho vylúčenia stratégie Európa 2020 alebo s akýmikoľvek
inými ukazovateľmi chudoby a sociálneho vylúčenia po roku 2020, ako aj s odvetvovými oblasťami
politiky, ktoré plnia ciele Európskeho piliera sociálnych práv, ako sú vzdelávanie a zamestnanosť.

CIELE, HLAVNÉ UKAZOVATELE, ZÁMERY A OPATRENIA
Rámec pre monitorovanie bol výslovne navrhnutý na meranie pokroku dosahovania politických cieľov.
Ciele sa odzrkadľujú vo ukazovateľoch výsledkov (hlavných a sekundárnych) a zámermi by mohol byť
požadovaný stav, ktorý by členské štáty chceli dosiahnuť do roku 2030 v každej oblasti rovnosti,
začleňovania a účasti Rómov. Rámec vychádza z usmernení Komisie o lepšej právnej regulácii1, zo
strategického rámca EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov a z návrhu odporúčania Rady
týkajúceho sa rovnosti, začleňovania a účasti Rómov.
Väčšina ukazovateľov výsledkov je založená na prieskume, ale mali by sa doplniť o administratívne
údaje, napr. o infraštruktúre, segregácii v oblasti bývania.
Hlavné ukazovatele: Tieto ukazovatele výsledkov vychádzajú z prieskumov a sú povinné pre všetky
členské štáty, ktoré majú potrebné údaje k dispozícii, alebo ich možno získať v budúcnosti. Krajiny, ktoré
nemajú zavedený žiadny zber kvantitatívnych údajov (rozlíšených podľa etnicity alebo náhradných
1
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údajov), by mali zvážiť zber kvalitatívnych údajov a formuláciu cieľov v súvislosti s procesnými
ukazovateľmi (pozri ďalej).
Sekundárne výsledné ukazovatele: Ide o kontextové ukazovatele, ktoré dopĺňajú hlavné ukazovatele
cieľa. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či ich vyplnia alebo nie.
Je rozdiel medzi povinnosťou vyplniť ukazovatele a zbierať údaje pre ukazovatele. Napríklad témy
segregácie vo vzdelávaní, prístup k vode z vodovodu, či rodné listy sú v niektorých krajinách
relevantnejšie ako v iných. Niektoré sekundárne ukazovatele by sa takisto mohli stať hlavnými
ukazovateľmi, ak sú v konkrétnej krajine osobitne dôležité, napríklad zdravotné poistenie.
Ukazovatele procesov: kombinácia právnych a ekonomických skutočností, druhov opatrení, kapacity
vykonávajúcich subjektov, úrovne zapojenia rómskych komunít a organizácií občianskej spoločnosti.
Členské štáty si môžu vybrať ukazovatele a oblasti politických zásahov v rozsahu svojich strategických
rámcov.
Tabuľka 1: Prehľad hlavných cieľov a ukazovateľov EÚ týkajúcich sa rovnosti, začleňovania a účasti Rómov

Horizontálne ciele

1

2

Bojovať proti
protirómskemu
zmýšľaniu
a diskriminácii
a predchádzať im2

1

Znížiť chudobu
a sociálne vylúčenie

3

2

3.1
4

4.1
3

Podporovať účasť
posilňovaním postavenia,
budovaním spolupráce
a dôvery

4

5

Odvetvové ciele

4

2

Zlepšiť účinný rovnaký
prístup ku kvalitnému
inkluzívnemu hlavnému
vzdelávaciemu prúdu

6

7

Hlavné ukazovatele EÚ

Relevantný
cieľ
udržateľného
rozvoja (SDG)

Podiel osôb, ktoré sa za posledných 12 mesiacov cítili
byť diskriminované, pretože sú Rómovia,
v ktorejkoľvek z oblastí, na ktoré sa vzťahuje tento
prieskum
Podiel osôb z celkovej populácie, ktorým je
nepríjemné mať Rómov za susedov

SDG 10.3.1
SDG 16.b.1

Miera rizika chudoby (menej ako 60 % mediánu
ekvivalentného príjmu po sociálnych transferoch)
Miera rizika chudoby u detí mladších ako 18 rokov
Podiel osôb žijúcich v domácnosti v závažnej
materiálnej deprivácii (nemôžu si dovoliť 4 z 9
položiek, napr. potraviny, pozvať priateľov atď.)*
Deti mladšie ako 18 rokov žijúce v závažnej
materiálnej deprivácii*
Podiel osôb, ktoré sa za posledných 12 mesiacov cítili
byť diskriminované (v ktorejkoľvek oblasti) a nahlásili
posledný prípad diskriminácie, pretože sú Rómovia
Ukazovateľ aktívneho občianstva a účasti – TREBA
VYPRACOVAŤ;
Hlavné ukazovatele EÚ

SDG 1.2.1

Podiel detí vo veku od troch rokov do veku začatia
povinného základného vzdelávania, ktoré absolvujú
vzdelávanie v ranom detstve
Podiel osôb vo veku 20 až 24 rokov, ktoré ukončili
aspoň vyššie sekundárne vzdelávanie

SDG 1.2.2
SDG 1

SDG 1

Relevantný
cieľ
udržateľného
rozvoja (SDG)
SDG 4.2.2

SDG 4.3

Medzi operačné ciele v rámci tohto horizontálneho cieľa patrí boj proti diskriminácii, obťažovaniu, trestným činnom
z nenávisti a nenávistným prejavom voči Rómom; podpora zvyšovania informovanosti o rómskej histórii, kultúre, uznaní
a zmierení.
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8

5

Zlepšiť účinný rovnaký
prístup ku platenému,
kvalitnému
a udržateľnému
zamestnaniu

9

10

11

6

Zlepšiť zdravie Rómov
a zvýšiť účinný rovnaký
prístup ku kvalitnej
zdravotnej starostlivosti
a sociálnym službám

12

Zlepšiť účinný rovnaký
prístup k primeranému
nesegregovanému
bývaniu a základným
službám3

14

13

Podiel detí vo veku 6 až 15 rokov, ktoré navštevujú
školy, kde „sú všetci alebo väčšina spolužiakov
Rómovia“, ako uvádzali respondenti (len vybrané
krajiny)
Podiel osôb, ktoré svoje ekonomické postavenie samy
uviedli ako „platená práca“ (vrátane práce na plný
alebo čiastočný úväzok, ad hoc práce, samostatne
zárobkovej činnosti a príležitostnej práce, či práce za
posledné štyri týždne), vo veku 20 až 64 rokov
podiel mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov***, ktorí
v súčasnosti nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa
a nezúčastňujú sa na odbornej príprave (NEET);
Rozdiely v zamestnanosti žien a mužov: rozdiel
v miere platenej práce medzi ženami a mužmi (vo
veku 20 až 64 rokov)

SDG 8.5

SDG 8.6.1

SDG 8.5

Rozdiel v úrovni očakávanej dĺžky života pri narodení
(celková populácia vs. Rómovia)
Podiel osôb, ktoré majú obmedzený prístup
k zdravotníckym službám – TREBA VYPRACOVAŤ

Podiel osôb žijúcich v zlých podmienkach bývania
SDG 11.1
(bývanie v príliš tmavom byte so zatekajúcou
strechou/vlhkými stenami, podlahami, bez
vane/sprchy, bez vnútorného záchoda)
15
Podiel osôb žijúcich v domácnosti, ktorá nemá
minimálny počet izieb podľa vymedzenia preplnenosti
Eurostatom
16
Podiel osôb žijúcich v domácnostiach bez vody
SDG 6.1.1
z vodovodu v obytnej jednotke (iba vybrané krajiny)
Údaje agentúry FRA použité pre ukazovatele možno členiť podľa pohlavia, veku, DEGURBA.
*V rámci budúceho podávania správ o cieľoch udržateľného rozvoja pre celkovú populáciu bude nahradené
ukazovateľom sociálnej a materiálnej deprivácie (Eurostat [ilc_mdsd07]) a príslušným ukazovateľom pre deti.
**Aktuálne údaje založené na prieskumoch agentúry FRA sa týkajú iba vekovej skupiny 16 až 29 rokov.
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NÁHRADNÉ UKAZOVATELE
V krajinách, kde nie je možný zber etnických údajov, sa môžu použiť náhradné údaje, napríklad na
základe sociálno-ekonomických údajov. Zber údajov sa môže uskutočňovať v osadách a regionálnych
jednotkách identifikovaných ako segregované alebo s vysokým podielom zraniteľných osôb.
Východiskovým predpokladom by malo byť miestne obyvateľstvo lokality s vysokým podielom Rómov
alebo silne vnímané ako rómske, a teda zraniteľné v súvislosti so sociálnym vylúčením a diskrimináciou.
Uvedomiť si treba, že takéto náhradné údaje by sa mohli obmedziť iba na zber údajov o najviac
marginalizovaných skupinách a mohli by sa vynechať údaje tých, ktorí nie sú v ekonomickej núdzi, ale
len čelia následkom protirómskeho zmýšľania v každodennom živote, alebo pri zverejnení svojej identity.
V takýchto prípadoch je dôležité doplniť náhradné údaje o kvalitatívne a administratívne údaje z výskumu
a konzultácií s organizáciami občianskej spoločnosti, národnými inštitúciami pre ľudské práva
a miestnymi orgánmi. Ak chýbajú kvantitatívne údaje, krajinám sa vždy odporúča, aby zhromažďovali
kvalitatívne údaje na úrovni ukazovateľov procesov.
Údaje pre kvalitatívne ukazovatele procesov môžu pochádzať z rôznych zdrojov. Členské štáty od roku
2016 podávajú Komisii správy o ukazovateľoch procesov týkajúcich sa zásadných oblastí politiky
3

Ako je voda z vodovodu, primeraná sanitácia, služby v oblasti zberu odpadu a nakladania s odpadom, elektrina, plyn,
prístup k doprave, finančným službám a digitálnej komunikácii (v súlade so zásadou 20 Európskeho piliera sociálnych
práv). Operačný cieľ v rámci tohto odvetvového cieľa je podpora environmentálnej spravodlivosti a boj proti zhoršovaniu
stavu životného prostredia.
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zahrnutých v odporúčaní Rady z roku 2013 pomocou harmonizovaného online vzoru predkladania
informácií. Aj keď sa tieto údaje dajú medzi krajinami porovnávať, predstavujú iba malú časť
relevantných informácií o procese, ktoré sú potrebné na dôkladné monitorovanie na úrovni procesu.
Druhá oblasť zberu relevantných údajov o procese, t. j. údajov, ktoré odrážajú špecifiká problémov
v oblasti začleňovania Rómov a opatrení, ktoré ich riešia v jednotlivých členských štátoch, je rovnako
dôležitá pre rozvoj dobre fungujúceho národného systému monitorovania, a preto je kľúčom k úspešnému
národnému strategickému rámcu pre Rómov. Okrem toho sa odporúča, aby rómska občianska spoločnosť
bola súčasťou procesu monitorovania a rozvoja národných systémov zberu a monitorovania údajov.
Usmernenia na zlepšenie zberu a využívania údajov o rovnosti poskytla podskupina pre údaje o rovnosti
skupiny EÚ na vysokej úrovni pre nediskrimináciu, rovnosť a rozmanitosť4.
V roku 2016 začali členské štáty podávať Komisii správy o ukazovateľoch procesov v súlade
s odporúčaním Rady z roku 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov. Táto práca bude
pokračovať v kontexte pracovnej skupiny agentúry FRA pre ukazovatele a podávanie správ.

HORIZONTÁLNE CIELE
Cieľ 1: Boj proti protirómskemu zmýšľaniu a diskriminácii a ich predchádzanie
Hlavné ukazovatele:
1. Podiel osôb, ktoré sa za posledných 12 mesiacov cítili byť
diskriminované, pretože sú Rómovia, v ktorejkoľvek z oblastí, na
ktoré sa vzťahuje tento prieskum
2. Podiel osôb z celkovej populácie, ktorým je nepríjemné mať Rómov
za susedov

Celková populácia
Potenciálne prieskum
o základných právach5
SDG 10.3.1 a 16.b.1
Prieskum FRA

Cieľ 1-a: boj proti diskriminácii, obťažovaniu, trestným činnom z nenávisti a nenávistným prejavom voči
Rómom

Ukazovatele výsledkov
Sekundárne (voliteľné)
Ukazovateľ
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktorí počas 12 mesiacov pred
prieskumom najmenej 5-krát zažili obťažovanie motivované
nenávisťou, pretože sú Rómovia
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac (zo všetkých respondentov),
ktorí boli za posledných 12 mesiacov fyzicky napadnutí, pretože sú
Rómovia

Celková populácia
neuvádza sa/potenciálne prieskum
o základných právach
SDG 10.3.1
SDG 16.b.1
neuvádza sa/potenciálne prieskum
o základných právach
SDG 16.1.3

Ukazovatele procesov pre operačný cieľ 1-a: boj proti diskriminácii, obťažovaniu, trestným
činnom z nenávisti a nenávistným prejavom voči Rómom
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie




4

5

Vnútroštátne strategické rámce pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov alebo súvisiace súbory
politických dokumentov výslovne zahŕňajú opatrenia potláčanie protirómskeho zmýšľania.
V národnom akčnom pláne uskutočňovania vnútroštátnych strategických rámcov pre Rómov
dotknutého členského štátu EÚ sa predpokladajú osobitné opatrenia na riešenie protirómskeho
zmýšľania a diskriminácie.
Subjekty pre rovnaké zaobchádzanie pravidelne monitorujú vykonávanie vnútroštátnych
strategických rámcov pre Rómov v súvislosti s dodržiavaním smernice o rasovej rovnosti
a rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám rasizmu a xenofóbie,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_guidelines_4-10-18_without_date_july.pdf.

Prieskum agentúry FRA o základných právach.
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a zaznamenávajú prípady diskriminácie Rómov.
Pravidelne sa vypracúvajú a vydávajú správy a prieskumy v oblasti antidiskriminácie.
Protirómske zmýšľanie sa uznáva v právnych rámcoch, politikách, politických dokumentoch
a opatreniach na vykonávanie politík členského štátu.
 Protirómske zmýšľanie sa uvádza ako kategória v záznamoch údajov o trestných činoch
z nenávisti.
 Na osobitné opatrenia na riešenie protirómskeho zmýšľania a diskriminácie sú vyčlenené finančné
prostriedky.
 Obce so značným počtom rómskeho obyvateľstva majú medzi svojimi zamestnancami vyhradené
miesto (miesta) pre rómskych zástupcov.
Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie





Je zavedený verejne prístupný systém na monitorovanie súdnych prípadov a sťažností podaných
vnútroštátnym subjektom pre rovnaké zaobchádzanie vo veci protirómskeho zmýšľania.
 Je zavedený a funkčný verejne prístupný systém na monitorovanie prípadov a incidentov
diskriminácie, nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti voči Rómom a na ich
nahlasovania vnútroštátnym subjektom pre rovnaké zaobchádzanie alebo úradom ombudsmana,
prokurátorom alebo polícii.
 Je zavedený systém odbornej prípravy policajtov v oblasti nediskriminácie a uznávania
predsudkami motivovaných trestných činov s konkrétnymi modulmi týkajúcimi sa diskriminácie
Rómov.
 Členské štáty vyčleňujú vysielací čas pre Rómov vo verejných médiách.
 Členské štáty organizujú kampane na zvyšovanie informovanosti.
 Sú zavedené a ľahko dostupné nástroje na nahlasovanie nenávistných prejavov a trestných činov
z nenávisti.
 Organizujú sa iniciatívy/školenia s účasťou IT spoločností (Google, Facebook, Twitter atď.)
s cieľom lepšie identifikovať protirómskym zmýšľaním motivovaný obsah na platformách
sociálnych médií.
 Organizujú sa iniciatívy/školenia pre prevádzkovateľov médií zamerané na zachytávanie a riešenie
prípadov protirómskeho zmýšľania a nenávistných prejavov.
Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov




Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa aktívne podieľajú na vypracúvaní osobitných
opatrení na riešenie protirómskeho zmýšľania a diskriminácie.
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovacích výboroch operačného
programu financovaného z fondov EÚ, v rámci ktorého sa vykonávajú osobitné opatrenia na
riešenie protirómskeho zmýšľania a diskriminácie.
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov
vykonávaných opatrení.

Cieľ 1-b: podpora zvyšovania informovanosti o rómskej histórii, kultúre, uznaní a zmierení

Ukazovatele výsledkov: sekundárne (voliteľné): v tejto oblasti ešte nie sú vypracované žiadne
ukazovatele, niektoré možné tematické oblasti na vypracovanie takých ukazovateľov by mohli
byť tieto:
 informovanosť celkovej populácie o tom, že Rómovia sú uznávanou národnostnou menšinou,
 informovanosť celkovej populácie o rómskej histórii, literatúre, umení, kultúre, hudbe a politike,
 účasť celkovej populácie na rómskych kultúrnych festivaloch a iných verejných podujatiach,
 informovanosť celkovej populácie o tom, že rómsky jazyk je uznávaným neteritoriálnym jazykom
podľa Charty regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy,
 informovanosť celkovej populácie o rómskom holokauste.
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Ukazovatele procesov pre operačný cieľ 1-b: podpora zvyšovania informovanosti o rómskej
histórii, kultúre, uznaní a zmierení
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie
 Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov alebo súvisiace politické dokumenty výslovne obsahujú
opatrenia s ukazovateľmi a cieľmi na podporu zvyšovania povedomia o rómskej histórii a kultúre.
 Uznáva sa rómsky holokaust a pamätné dni na jeho pripomenutie sú súčasťou oficiálneho kalendára
štátnych sviatkov.
 Nachádzajú sa tu pamiatky alebo pamätníky rómskeho holokaustu.
 Uznáva sa prínos rómskych osobností k histórii členského štátu a je súčasťou oficiálneho kalendára
štátnych sviatkov.
 Rómska história, kultúra a umenie sú súčasťou formálnych učebných osnov na školách,
univerzitách a akademických kurzoch.
 Rómske kultúrne iniciatívy sa nachádzajú v príslušných národných kalendároch s hlavnými
kultúrnymi podujatiami.
 Existujú odborné komisie pre protirómske zmýšľanie (komisie za pravdu, uznanie a zmierenie),
ktoré pracujú s cieľom lepšie pochopiť prekážky a mechanizmy vylúčenia v rámci členského štátu.
 Sú zavedené štruktúry potrebné na vykonávanie Európskej charty regionálnych alebo menšinových
jazykov Rady Európy.
 V určených vládnych poradných orgánoch sa uskutočňujú pravidelné výmeny o témach týkajúcich
sa rómskeho umenia, kultúry a histórie s cieľom ovplyvňovať politiku.
 Je k dispozícii ročný štátny rozpočet vyčlenený na podporu rómskych kultúrnych organizácií, ktoré
presadzujú rómsku kultúru.
 Je k dispozícii ročný štátny rozpočet vyčlenený pre miestne rómske médiá (tlač, online, televízia,
rozhlas).
 Je k dispozícii mestský a miestny rozpočet vyčlenený pre miestne rómske médiá a na podporu
rómskeho umenia a kultúry.
 Ministerstvá a štátne agentúry, ktoré spravujú portfólio v oblasti mládeže, majú oddelenia výslovne
poverené začleňovaním rómskej mládeže a budovaním kapacít rómskych mládežníckych
organizácií.
Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie










V školách sa vyučuje rómska história a kultúra.
Výučba rómskeho jazyka sa na školách poskytuje bezplatne.
Učitelia a zamestnanci školy sú školení v oblasti inkluzívneho vzdelávania a rozmanitosti.
Učitelia a zamestnanci školy sú školení o rómskej kultúre a histórii vrátane histórie o rómskom
holokauste.
Možnosti odbornej prípravy týkajúce sa rómskeho umenia, kultúry a histórie sa poskytujú štátnym
zamestnancom, učiteľom, policajtom atď.
Vo verejných médiách je k dispozícii vyhradený vysielací čas, ktorý je vyčlenený na rómske
umenie a kultúru.
Vo verejných médiách je k dispozícii vyhradený vysielací čas, ktorý je vyčlenený na spravodajstvo
v rómskom jazyku.
Na festivaloch sú vyhradené príležitosti na javisku s cieľom predstaviť rómsku kultúru,
podporované z verejných zdrojov.
Zvyšuje sa podiel pozitívnych prejavov verzus negatívnych prejavov o Rómoch v mienkotvorných
médiách a tlači.

Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov
 S organizáciami občianskej spoločnosti sa konzultuje o potrebe vyčleniť rozpočet členského štátu
na podporu rómskeho umenia a kultúry.
 Poradné orgány vlády poskytujúce spätnú väzbu o vyčlenení štátneho rozpočtu na podporu
vnútroštátnych strategických rámcov pre Rómov sú schopné predložiť svoje návrhy projektov
týkajúcich sa rómskeho umenia a kultúry.
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 V spolupráci s rómskymi organizáciami občianskej spoločnosti a Rómami, ktorí prežili holokaust,
a/alebo s ich potomkami sa vypracúvajú osobitné opatrenia na podporu rómskeho umenia, kultúry
a spomienkových podujatí.
 Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na rozhodovacom procese
pri vypracúvaní osobitných opatrení na podporu rómskeho umenia a kultúry a pri vyčleňovaní
finančných prostriedkov na tieto opatrenia.
 Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov opatrení
vykonávaných v rámci tohto operačného cieľa.

Cieľ 2: znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia
Hlavné ukazovatele:

Celková populácia:

3. Miera rizika chudoby (menej ako 60 % mediánu ekvivalentného
príjmu po sociálnych transferoch);
3.1. Miera rizika chudoby detí mladších ako 18 rokov
4. Podiel osôb žijúcich v domácnosti v závažnej materiálnej
deprivácii 6 (nemôžu si dovoliť 4 z 9 položiek, napr. potraviny,
pozvať priateľov atď.)
4.1. Deti mladšie ako 18 rokov žijúce v závažnej materiálnej
deprivácii

Eurostat [ilc_li02]
SDG 1.2.1
Eurostat [ilc_li02]
SDG 1.2.2
Eurostat [ilc_mddd11]
SDG 1
Eurostat [ilc_mddd11]
SDG 1

Ukazovatele výsledkov
Sekundárne (voliteľné)
Ukazovateľ
Podiel osôb žijúcich v domácnosti, ktorá si nemôže dovoliť každý druhý deň
jedlo s mäsom, kurčatami, rybami (alebo vegetariánskym ekvivalentom)
Podiel osôb žijúcich v jednej domácnosti, v ktorej aspoň jedna osoba chodila
za posledný mesiac spať hladná, pretože nemali dostatok peňazí na potraviny
Podiel detí vo veku 0 až 17 rokov žijúcich v jednej domácnosti, v ktorej
aspoň jedna osoba chodila za posledný mesiac spať hladná, pretože nemali
dostatok peňazí na jedlo
Podiel osôb žijúcich v jednej domácnosti, ktoré sú schopné vyžiť len
s (veľkými) ťažkosťami
Podiel osôb, ktoré nemajú bankový účet

Celková populácia
Eurostat [ilc_mdes03]
neuvádza sa/prieskum FRA
neuvádza sa/prieskum FRA

Eurostat [ilc_mdes09]
neuvádza sa/prieskum FRA

Ukazovatele procesov pre horizontálny cieľ 2: znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie
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Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov alebo súvisiace politické dokumenty výslovne zahŕňajú
opatrenia s ukazovateľmi a cieľmi na zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia Rómov
s výslovným zameraním sa na chudobu detí.
Vykonávacie usmernenia v oblasti sociálnej ochrany a pomoci obsahujú antidiskriminačné
ustanovenia s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup pre Rómov.
Je zavedený mechanizmus, ktorým sa zaručuje prístup k bankovému účtu.
Poskytujú sa bankové záruky na mikroúvery pre domácnosti s nízkym príjmom.

V rámci budúceho podávania správ o cieľoch udržateľného rozvoja pre celkovú populáciu bude nahradené ukazovateľom
sociálnej a materiálnej deprivácie (Eurostat [ilc_mdsd07]) a príslušným ukazovateľom pre deti.
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Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie





Je zavedený program stravovania a výživy pre školopovinné deti.
Pre zamestnancov sociálnych služieb sa organizuje cielená odborná príprava zameraná na boj proti
diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu.
Vykonávajú sa osobitné vnútroštátne opatrenia s cieľom zohľadniť medzigeneračnú chudobu
a potrebu podporiť rómske deti a ich rodiny, pokiaľ ide o vzdelávanie, bývanie, zdravie
a znižovanie chudoby.
Poskytuje sa odborná príprava o finančnej gramotnosti a podpore finančného začlenenia.

Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov








Sú zavedené opatrenia na zabezpečenie účasti Rómov na rozvoji politických reakcií v oblasti
sociálneho začlenenia/znižovania chudoby.
Osobitné opatrenia v oblasti znižovania chudoby a sociálneho začlenenia (najmä tie, ktoré sa
zameriavajú na Rómov s vysokým rizikom marginalizácie) sa vyvíjajú v partnerstve s rómskymi
organizáciami občianskej spoločnosti.
Intervencie v oblasti znižovania chudoby a sociálneho začlenenia (najmä tie, ktoré sa zameriavajú
na Rómov s vysokým rizikom marginalizácie) sa uskutočňujú za účasti organizácií rómskej
komunity.
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovacích výboroch operačného
programu financovaného z fondov EÚ, v rámci ktorého sa vykonávajú osobitné opatrenia na
zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia (najmä tie, ktoré sa zameriavajú na Rómov s vysokým
rizikom marginalizácie).
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov opatrení
vykonávaných s cieľom znížiť chudobu a sociálne vylúčenie (najmä opatrení zameraných na
Rómov s vysokým rizikom marginalizácie).
Vládne inštitúcie a verejná správa (ústredná a miestna) začleňujú príspevky rómskej občianskej
spoločnosti, obchodu a priemyslu, akademickej obce a výskumu do svojich rozhodovacích
procesov v oblasti sociálneho začlenenia/znižovania chudoby.
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Cieľ 3: podporovať účasť posilňovaním postavenia a budovaním spolupráce a dôvery vo
verejné inštitúcie
Hlavný ukazovateľ:
5. Podiel osôb, ktoré sa za posledných 12 mesiacov cítili
diskriminované (v akejkoľvek oblasti) a nahlásili posledný prípad
diskriminácie, pretože sú Rómovia
6. Ukazovateľ aktívneho občianstva a účasti – TREBA
VYPRACOVAŤ

Celková populácia
neuvádza sa/potenciálne
prieskum o základných
právach
potenciálne prieskum
o základných právach

Ukazovatele výsledkov
Sekundárne (voliteľné)
Ukazovateľ
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré NENAHLÁSILI posledný prípad
obťažovania, pretože sú Rómovia (zo všetkých osôb, ktoré zažili obťažovanie)

Celková populácia

Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré NENAHLÁSILI posledný prípad
fyzického útoku, pretože sú Rómovia

neuvádza sa/potenciálne
prieskum o základných
právach
SDG 16.3.1

Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré počuli aspoň o jednom subjekte pre
rovnaké zaobchádzanie, o národnej inštitúcii pre ľudské práva alebo o úrade
ombudsmana
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré majú sklon dôverovať polícii
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré majú sklon dôverovať súdnictvu
Ďalšie ukazovatele týkajúce sa účasti, ktoré treba vypracovať:
Podiel osôb, ktoré sú zamestnané vo verejných službách (kategória NACE7 O)
Podiel osôb, ktoré sú zamestnané ako odborníci alebo manažéri (ISCO8 8+9)
Podiel osôb, ktoré volili v (posledných) vnútroštátnych voľbách

Potenciálne prieskum
o základných právach

neuvádza sa/potenciálne
prieskum o základných
právach

Eurostat [Ilc_pw03]
Eurostat [Ilc_pw03]

Eurostat [lfsa_eisn2]

Ukazovatele procesov pre horizontálny cieľ 3: podporovať účasť posilňovaním postavenia,
budovaním spolupráce a dôvery
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie
 Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov alebo súvisiace politické dokumenty výslovne obsahujú
opatrenia s ukazovateľmi a cieľmi na podporu účasti prostredníctvom posilnenia postavenia
a budovania spolupráce a dôvery.
 Mimovládne organizácie na miestnej a komunitnej úrovni zapojené do koordinovaného
občianskeho monitorovania vykonávania stratégie v celej EÚ.
 Rómski zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti sa pravidelne vyzývajú k tomu, aby sa ako
riadni členovia zúčastňovali na činnosti národných monitorovacích výborov fondov EÚ.
 V obciach s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva je funkcia rómskych mediátorov úradnou
funkciou v miestnej správe.
 Obce s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva majú medzi zamestnancami vyhradené jedno
miesto alebo viac miest pre rómskych zástupcov.
7

8

NACE je skratka používaná od roku 1970 na vymedzenie štatistických klasifikácií rôznych ekonomických
činností v Európskej únii (EÚ);
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/NACE background
Medzinárodná štandardná klasifikácia povolaní (ISCO); http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
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 Hlavné politické strany sa zaväzujú začleniť rómskych kandidátov na volebné zoznamy na
zvoliteľných miestach pri voľbách do parlamentu a regionálnych/mestských zastupiteľských
orgánov.
 Mestá a obce s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva zahŕňajú do svojho inštitucionálneho
usporiadania rómske poradné orgány alebo rómskych koordinátorov politiky s cieľom vykonávať
politiku začleňovania Rómov.
 Existuje a účinne funguje špecializovaná agentúra s mandátom na zlepšenie dôvery a posilnenia
postavenia Rómov.
 Národné inštitúcie pre ľudské práva, úrad ombudsmana a subjekt pre rovnaké zaobchádzanie
pravidelne konzultujú s občianskou spoločnosťou o situácii Rómov a/alebo zapájajú rómsku
občiansku spoločnosť do pravidelných konzultácií.
 Mechanizmus právnej podpory na riešenie prípadov protirómskeho zmýšľania má potrebné
finančné zdroje na účinné fungovanie.
 Sú zavedené mechanizmy na zabezpečenie a podporu zapojenia rómskych/prorómskych organizácií
občianskej spoločnosti do koordinovaného monitorovania vykonávania vnútroštátnych
strategických rámcov pre Rómov a do monitorovania a nahlasovania nenávistných prejavov na
internete.
 Rozpočet je vyčlenený na podporu občianskej spoločnosti v projektoch zameraných na posilnenie
postavenia Rómov a budovanie spolupráce a dôvery vo verejné inštitúcie.
 Rozpočet je vyčlenený na kampane na zvýšenie povedomia zamerané na búranie predsudkov voči
Rómom.
Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie
 Percento nahlásených prípadov, ktoré viedli k súdnym prípadom
 Odborná príprava osôb, ktoré musia plniť povinnosti v oblasti protirómskeho zmýšľania
a antidiskriminácie
Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov
 Mechanizmy na podporu účasti Rómov pri navrhovaní, vykonávaní a monitorovaní politiky na
vnútroštátnej úrovni sú výslovne vymedzené vo vnútroštátnych strategických rámcoch pre Rómov.
 Existujú mechanizmy, ktoré povzbudzujú účasť Rómov pri navrhovaní, vykonávaní a monitorovaní
politík, ktoré majú vplyv na ich situáciu na miestnej úrovni.
 Rómovia sa zúčastňujú v radách pre médiá.
 Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov opatrení
vykonávaných v rámci tohto horizontálneho cieľa.
 Účasť Rómov v riadiacich alebo rozhodovacích pozíciách v organizáciách vykonávajúcich činnosti
v oblasti začleňovania Rómov.
 Rómovia sú zamestnaní vo vnútroštátnych kontaktných miestach pre Rómov (NRCP) a v iných
inštitúciách týkajúcich sa začleňovania Rómov.
 Boli vypracované miestne plány (v súlade s vnútroštátnymi strategickými rámcami pre Rómov)
a vykonávajú ich miestne orgány v spolupráci s rómskymi organizáciami občianskej spoločnosti,
najmä tými, ktoré pracujú na miestnej úrovni.

ODVETVOVÉ CIELE
Cieľ 4: Zlepšiť účinný rovnaký prístup ku kvalitnému inkluzívnemu hlavnému
vzdelávaciemu prúdu
Hlavný ukazovateľ:
7. Podiel detí vo veku od troch rokov do veku začatia povinného
základného vzdelávania, ktoré absolvujú vzdelávanie v ranom
detstve
8. Podiel osôb vo veku 20 až 24 rokov, ktoré ukončili aspoň vyššie
sekundárne vzdelávanie;

Celková populácia
Eurostat [sdg_04_30]
SDG 4.2.2
Eurostat
[edat_lfs_9903]
SDG 4.3
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9. Podiel detí vo veku 6 až 15 rokov, ktoré navštevujú školy, kde „sú
všetci alebo väčšina spolužiakov Rómovia“, ako uvádzali
respondenti (len vybrané krajiny);

neuvádza sa

Ukazovatele výsledkov
Sekundárne (voliteľné)
Ukazovateľ
Podiel detí vo veku povinnej školskej dochádzky (5 až 18 rokov), ktoré
navštevujú vzdelávanie, členovia domácnosti (v závislosti od krajiny)
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré sa za posledných 12 mesiacov pri
kontakte s orgánmi školy (ako rodič/zákonný zástupca alebo študent) cítili
diskriminované, pretože sú Rómovia
osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku alebo odbornú prípravu
(18 až 24 rokov);
Podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov, ktoré ukončili terciárne vzdelávanie
Prevalencia šikanovania/obťažovania detí motivovaného nenávisťou (pretože sú
Rómovia) počas školy v posledných 12 mesiacoch, zo všetkých respondentov,
ktorí sú rodičmi/zákonnými zástupcami školopovinných detí
Treba ďalej vypracovať:
 podiel školopovinných detí žijúcich v domácnosti bez počítača,
 podiel školopovinných detí žijúcich v domácnosti bez prístupu na
internet,
 podiel mladých Rómov vo veku 16 až 24 rokov žijúcich v domácnosti
bez počítača,
 podiel mladých Rómov vo veku 16 až 24 žijúcich v domácnosti bez
prístupu na internet.

Celková populácia
neuvádza sa
neuvádza sa/potenciálne
prieskum o základných
právach
Eurostat [edat_lfse_14]
Eurostat [t2020_41]
neuvádza sa/prieskum
FRA

Ukazovatele procesov pre cieľ 4: zvyšovať účinný prístup Rómov ku kvalitnému inkluzívnemu
hlavnému vzdelávaciemu prúdu
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie
 Vo vnútroštátnych strategických rámcoch pre Rómov sa predpokladá monitorovanie inkluzívnosti
politík hlavného vzdelávacieho prúdu.
 Je zavedený národný/regionálny program odstraňovania segregácie.
 Vykonáva sa národný plán prevencie a eliminácie nesprávnej diagnózy vedúcej k nevhodnému
zaradeniu rómskych žiakov do vzdelávania so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 Existujú programy pozitívnych opatrení na zamestnávanie rómskych učiteľov v hlavnom
vzdelávacom prúde.
 Funkcie rómskeho školského mediátora a asistenta učiteľa sú začlenené do vzdelávacieho systému.
 Vo vnútroštátnych strategických rámcoch sa odrážajú výslovné záruky pre Rómov a kritériá
inkluzívnosti politík hlavného vzdelávacieho prúdu.
 Je zavedený systém, ktorým sa mladým Rómom zaručuje miesto vo vyššom strednom alebo
odbornom vzdelávaní, a podpora ich dochádzky, so zameraním na dievčatá.
 Je zavedený systém na podporu Rómov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie vzdelanie, prostredníctvom
štipendií, mentorstva a poradenstva, so zameraním na dievčatá.
Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie
 Sú zavedené opatrenia na zabezpečenie účinného prístupu Rómov ku kvalitnému inkluzívnemu
hlavnému vzdelávaciemu prúdu s dlhodobým cieľom dosiahnuť rovnakú úroveň účinného prístupu
11

ako v prípade celkovej populácie.
 Existujú a fungujú záruky na zabezpečenie rovnakého účinného prístupu rómskych detí
k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve.
 Učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci pravidelne absolvujú cielenú odbornú prípravu
o predchádzaní diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu v oblasti vzdelávania.
 Učitelia absolvujú odbornú prípravu, aby zabezpečili/využívali inkluzívny vzdelávací prístup.
 Kvalifikovaní pracovníci v bežnom vzdelávaní poskytujú rómskym žiakom individuálnu
pedagogickú podporu.
 Sú zavedené učebné osnovy a učebné materiály zamerané na rómsku kultúru, históriu a rómsky
jazyk.
 Sú zavedené opatrenia na podporu prístupu rómskych detí k mimoškolským, kultúrnym
a voľnočasovým aktivitám v multikultúrnom prostredí.
 Rómovia využívajú podporné programy (ako je individuálna podpora, štipendiá a mentorstvo aj
v oblasti digitálnej gramotnosti).
 Pre školy je vyčlenený rozpočet na boj proti rasizmu zameranému proti Rómom.
 Na podporu Rómov zapísaných na univerzitu sa poskytujú štipendiá.
 Romológia alebo rómske štúdium je súčasťou univerzitných programov.
 Výučba rómskeho jazyka sa na školách poskytuje bezplatne.
 Sú zavedené cielené opatrenia na podporu neformálneho vzdelávania a osvedčovanie prakticky
získaných zručností.
Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov
 Sú zavedené opatrenia na zabezpečenie účasti Rómov na rozvoji politických reakcií v oblasti
vzdelávania.
 Školské inšpektoráty sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov opatrení vykonávaných v rámci
tohto cieľa.
 Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovacích výboroch operačného
programu financovaného z fondov EÚ, v rámci ktorého sa vykonávajú osobitné opatrenia na
podporu rovnakého prístupu k vzdelaniu (najmä boja proti segregácii a podpory inkluzívneho
vzdelávania na všetkých stupňoch).

Cieľ 5: zlepšiť účinný rovnaký prístup ku kvalitnému a udržateľnému zamestnaniu
Hlavný ukazovateľ:
10. Podiel osôb vo veku 20 až 64 rokov, ktoré svoje ekonomické
postavenie samy uviedli ako „platená práca“ (vrátane práce na plný
alebo čiastočný úväzok, práce ad hoc, samostatne zárobkovej
činnosti a príležitostnej práce, či práce za posledné štyri týždne);
11. Podiel mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov*, ktorí v súčasnosti
nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na
odbornej príprave (NEET);
12. Rozdiely v zamestnanosti žien a mužov: rozdiel v miere platenej
práce medzi ženami a mužmi vo veku 20 až 64 rokov;

Celková populácia
Eurostat [lfsa_ergan]
SDG 8.5

Eurostat [edat_lfse_20]
SDG 8.6.1
Eurostat [lfsa_ergan]
SDG 8.5

Ukazovatele výsledkov
Sekundárne (voliteľné)
Ukazovateľ
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré sa za posledných 12 mesiacov cítili
v práci diskriminované, pretože sú Rómovia

Celková populácia

Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré sa za posledných 12 mesiacov cítili
pri hľadaní práce diskriminované, pretože sú Rómovia

neuvádza sa/potenciálne
prieskum o základných
právach

neuvádza sa/potenciálne
prieskum o základných
právach

Ďalšie ukazovatele týkajúce sa kvality práce, ktoré treba vypracovať:
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zmluvy na dobu neurčitú, kvalifikovaná práca, podiel osôb pracujúcich vo
verejných službách, chudoba pracujúcich a odborné vzdelávanie a príprava
Ukazovatele procesov pre cieľ 5: zvyšovať účinnú účasť Rómov na platenom, kvalitnom
a udržateľnom zamestnaní
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie
 Je zavedený mechanizmus na podporu kvalitného zamestnania Rómov, ktorý využíva potrebné
finančné zdroje.
 Rómske organizácie sa zúčastňujú ako pozorovatelia v odborových zväzoch a tripartitných
komisiách.
 Sú zavedené programy mentorstva a kariérneho rozvoja na podporu zamestnávania rómskych
odborníkov vo verejnej správe.
 Sú zavedené mechanizmy na podporu zamestnávania Rómov na plný úväzok na úradoch práce
a v iných oblastiach administratívy, ktoré uľahčujú prístup k zamestnaniu.
 V administratívnej štruktúre obcí s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva existujú miesta
rómskeho „mediátora v oblasti zamestnania a mládeže“.
 Sú zavedené programy, ktoré podporujú malé rómske startupy a podnikateľské iniciatívy.
Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie
 Sú zavedené cielené opatrenia na podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti Rómov,
najmä mladých ľudí.
 Sú zavedené cielené opatrenia na podporu formalizácie existujúceho neformálneho zamestnania.
 Sú zavedené cielené opatrenia na podporu zamestnanosti Rómov vo verejnej správe.
 Schémy verejnej práce zamerané na lokality s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva majú
explicitné stratégie ukončenia angažovanosti so zložkami budovania zručností a kvalifikácie.
 Programy na podporu prvých pracovných skúseností, pracovných stáží a učňovskej prípravy
a kariérneho rastu zamerané na rómsku mládež sa vykonávajú s dostatočnými zdrojmi.
 Vykonávajú sa programy, ktoré podporujú inkluzívnych zamestnávateľov a podnecujú rovnosť
príležitostí na pracovisku.
 Organizujú sa kampane na zvýšenie informovanosti a cielená odborná príprava zameraná na boj
proti diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu na trhu práce pre služby zamestnanosti, odbory
a zamestnávateľov.
 Existujú a plne funkčné sú schémy mikroúverov pre malé podniky, ktoré sú výslovne cielené na
rómske komunity.
Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov
 Sú zavedené opatrenia na zabezpečenie účasti Rómov na rozvoji politických reakcií v oblasti
zamestnanosti.
 Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovacích výboroch operačného
programu financovaného z fondov EÚ, v rámci ktorého sa vykonávajú osobitné opatrenia na
zvýšenie účinnej účasti Rómov na platenom, kvalitnom a udržateľnom zamestnaní;
 Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov
vykonávaných opatrení.
 Vládne inštitúcie a správa (ústredná a miestna) začleňujú príspevky rómskej občianskej spoločnosti,
a najmä rómskych podnikateľov a úspešných rómskych odborníkov, do svojich rozhodovacích
procesov v oblasti zamestnanosti.
*Aktuálne údaje založené na prieskumoch agentúry FRA sa týkajú iba vekovej skupiny 16 až 29 rokov.
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Cieľ 6: zlepšiť zdravie Rómov a zvýšiť účinný rovnaký prístup Rómov ku kvalitným
službám zdravotnej starostlivosti
Hlavný ukazovateľ:

Celková populácia

13. Rozdiel v úrovni očakávanej dĺžky života pri narodení (celková
populácia vs. Rómovia)
14. Podiel osôb, ktoré majú obmedzený prístup k zdravotníckym
službám – TREBA VYPRACOVAŤ

Databáza ľudskej
úmrtnosti/Eurostat
[demo_mlexpec]
neuvádza
sa/potenciálne prieskum
o základných právach

Ukazovatele výsledkov
Sekundárne (voliteľné)
Ukazovateľ
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré hodnotia svoje zdravie vo
všeobecnosti ako „veľmi dobré“ alebo „dobré“
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac so zdravotným poistením
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré sa za posledných 12 mesiacov cítili
pri prístupe ku zdravotníckym službám diskriminované, pretože sú Rómovia

Celková populácia

Treba ďalej vypracovať:
Podiel rómskych žien, ktoré porodili svoje prvé dieťa pred dovŕšením 20 rokov.
Neuspokojená liečebná potreba

Eurostat
[demo_fordager]
SDG 3.7
Eurostat [SDG_03_60]

Eurostat [hlth_silc_01]
OECD [ECHI 76]
neuvádza
sa/potenciálne prieskum
o základných právach

Ukazovatele procesov pre cieľ 6: zlepšiť zdravie Rómov a zvýšiť účinný prístup Rómov ku
kvalitným službám zdravotnej starostlivosti
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie





Systém mediácie v oblasti zdravia je inštitucionalizovaný a začlenený do príslušných štruktúr
správy zdravotníctva.
Existuje systém podnecujúci a podporujúci perspektívu profesijného rozvoja zdravotníckych
mediátorov, ktorí sa chcú stať zdravotníckymi pracovníkmi.
Je zavedený systém poskytovania preventívnych zdravotníckych služieb Rómom v getách
a segregovaných/odľahlých osadách.
Regionálne zdravotnícke inšpektoráty majú zdroje (finančné aj ľudské) na zabezpečenie toho, aby
programy očkovania a imunizácie pre deti a starých ľudí na vnútroštátnej úrovni, ako aj
preventívne služby, ako sú krvné testy a skríningy rakoviny dosiahli až k rómskym komunitám.

Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie









Sú zavedené programy na zvyšovanie povedomia o zdraví prispôsobené konkrétnym výzvam
v oblasti zdravia, ktorým Rómovia čelia (vrátane zdravého životného štýlu a výživy).
Sú zavedené a funkčné preventívne programy v oblasti zdravia zamerané na rizikové skupiny
vrátane Rómov.
Organizujú sa kampane na zvyšovanie informovanosti, ktorými sa podporuje pochopenie potreby
očkovania.
Je dostupné očkovanie detí a starých ľudí (chrípka) a vykonáva sa.
Pravidelne sa bezplatne vykonávajú preventívne vyšetrovania zdravotného stavu detí s následnými
opatreniami pre rizikové skupiny.
Sú zavedené programy predpôrodnej starostlivosti zamerané na znevýhodnené ženy a pravidelne sa
poskytujú predpôrodné služby.
Sú zavedené systémy monitorovania zdravia matiek a detí vo veku od 0 do 3 rokov, ktoré sa
osobitne zameriavajú na znevýhodnené skupiny.
Zdravotnícky personál pravidelne absolvuje cielenú odbornú prípravu na predchádzanie
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diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu.
Sú zavedené kampane na zvyšovanie povedomia o zdraví a kampane zamerané na rómske
komunity.
Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov








Sú zavedené opatrenia na zabezpečenie účasti Rómov na rozvoji politických reakcií v oblasti
zdravotnej starostlivosti.
Osobitné opatrenia na riešenie problémov v oblasti zdravotnej starostlivosti sa vypracúvajú
v partnerstve s rómskymi organizáciami občianskej spoločnosti.
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovacích výboroch operačného
programu financovaného z fondov EÚ, v rámci ktorého sa vykonávajú osobitné opatrenia na
zlepšenie prístupu Rómov k službám zdravotnej starostlivosti.
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov opatrení
vykonávaných v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Vládne inštitúcie a správa (ústredná a miestna) začleňujú príspevky rómskej občianskej
spoločnosti, a najmä siete rómskych mediátorov v oblasti zdravotnej starostlivosti, do svojich
rozhodovacích procesov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Cieľ 7: Zlepšiť účinný rovnaký prístup k primeranému nesegregovanému bývaniu
a základným službám9
Hlavný ukazovateľ:
15. Podiel osôb žijúcich v zlých podmienkach bývania (v príliš tmavom
byte so zatekajúcou strechou/vlhkými stenami alebo podlahami, či
bez vane/sprchy alebo vnútorného záchoda)
16. Podiel osôb žijúcich v domácnosti, ktorá nemá minimálny počet
izieb podľa vymedzenia preplnenosti Eurostatom;
17. Podiel osôb žijúcich v domácnosti bez vody z vodovodu vo
vnútri obytnej jednotky (iba vybrané krajiny).
Ukazovatele výsledkov
Sekundárne (voliteľné)
Ukazovateľ
Podiel osôb žijúcich v domácnosti bez toalety, sprchy alebo kúpeľne vo vnútri
obytnej jednotky
Podiel ľudí žijúcich v obydlí s pretekajúcou strechou, vlhkými stenami,
podlahami alebo základmi alebo zahnívajúcimi okennými rámami alebo
podlahou
Podiel osôb žijúcich v domácnosti, ktoré boli za posledných 12 mesiacov
donútené opustiť svoje bydlisko alebo táborisko
Podiel osôb vo veku 16 rokov a viac, ktoré sa za posledných 5 rokov cítili pri
hľadaní bývania diskriminované, pretože sú Rómovia
Má sa ďalej vypracovať:
Segregácia v oblasti bývania.
Ukazovateľ odrážajúci (ukazovatele odrážajúce) geografické aspekty situácie
Rómov.
9

Celková populácia
Eurostat [tessi 291]

Eurostat [ilc_lvho05a /
SDG_11_10]
SDG 1, SDG 11
Eurostat [ilc_mdho05]
SDG 6.1.1

Celková populácia
Eurostat [ilc_mdho05 /
SDG_06_10]
SDG 6
Eurostat [SDG_01_60]
SDG 1
neuvádza sa
neuvádza sa/potenciálne
prieskum o základných
právach
neuvádza sa
neuvádza sa

Ako je voda z vodovodu, primeraná sanitácia, služby v oblasti zberu odpadu a nakladania s odpadom, elektrina, plyn,
prístup k doprave, finančným službám a digitálnej komunikácii (v súlade so zásadou 20 Európskeho piliera sociálnych
práv).
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Prístup k základným službám a infraštruktúre v danej oblasti (zdravotnícke
služby, verejná doprava, školy, starostlivosť o dieťa atď.) vzhľadom na
vzdialenosť, náklady, otváracie hodiny alebo nedostatočné služby.
Podiel osôb žijúcich v nezákonných alebo neregulovaných obydliach.
Ukazovatele procesov pre cieľ 7: zvýšiť účinný prístup Rómov ku primeranému
nesegregovanému bývaniu a základným službám
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie
 Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov alebo súvisiace politické dokumenty obsahujú výslovné
opatrenia na boj proti segregácii v oblasti bývania.
 Sú zavedené jasné usmernenia pre vysťahovanie, ktoré sa účinne vykonávajú na ochranu pred
nelegálnym vysťahovaním.
 Sú zavedené jasné usmernenia pre vysťahovanie, ktoré sa účinne vykonávajú na ochranu
domácností s deťmi.
 Odstránili sa existujúce medzery v regulácii bývania, ktoré bránia legalizácii neregulovaného
bytového fondu v rómskych štvrtiach.
 V kritériách oprávnenosti a posudzovania projektov financovaných EÚ, ktoré zlepšujú
infraštruktúru v lokalitách s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva, sú špecializované body pre
spoločnosti, ktoré zamestnávajú Rómov alebo ktoré prevádzkujú Rómovia.
 Sú zavedené politiky, ktoré podnecujú a podporujú miestne iniciatívy svojpomoci na komunitnej
úrovni v oblasti bývania.
 Pravidelne sa hodnotia potreby táborísk a odstavných miest pre karavany.
 Sú zavedené mechanizmy, ktorých cieľom zabezpečiť účinné využívanie práva na bezpečnú vodu
a sanitáciu.
Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie
 Vo vnútroštátnych strategických rámcoch sa odrážajú výslovné záruky a kritériá inkluzívnosti
hlavných služieb a programov v oblasti bývania Rómov.
 Sú zavedené cielené opatrenia na poskytovanie podpory sociálne znevýhodneným oblastiam
s cieľom znížiť segregáciu.
 Sú zavedené cielené opatrenia so zabezpečenými finančnými zdrojmi na zlepšenie verejnej
infraštruktúry pre znevýhodnené osady, pokiaľ ide o cesty, vodu, sanitáciu, prístup k verejným
službám a čistiarne odpadových vôd.
 Je zavedený program housing first (bývanie na prvom mieste).
 Poskytuje sa cielená odborná príprava pre zamestnancov v službách bývania a obecných úradov,
ktorá je zameraná na boj proti diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu v oblasti bývania.
 Pravidelne sa vykonáva mapovanie a monitorovanie znevýhodnených osád a táborov.
 Pravidelne sa vykonáva monitorovanie aspektov bývania (počet miestnych bytových jednotiek
vyžadujúcich posúdenie).
Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov







Sú zavedené opatrenia na zabezpečenie účasti Rómov na rozvoji politických reakcií v oblasti
bývania.
Osobitné opatrenia na riešenie problémov v oblasti bývania sa vypracúvajú v partnerstve
s rómskymi organizáciami občianskej spoločnosti.
Intervencie v oblasti bývania zamerané na Rómov (najmä odstraňovanie segregácie) sa pripravujú
a vykonávajú za účasti organizácií rómskej komunity.
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovacích výboroch operačného
programu financovaného z fondov EÚ, v rámci ktorého sa vykonávajú osobitné opatrenia na
zlepšenie situácie týkajúcej sa bývania, a najmä odstraňovania segregácie.
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov
vykonávaných opatrení v oblasti bývania, a najmä odstraňovania segregácie.
Vládne inštitúcie a verejná správa (ústredná a miestna) začleňujú príspevky rómskej občianskej
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spoločnosti, a najmä siete rómskych mediátorov v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania,
do svojich rozhodovacích procesov v oblasti bývania.
Cieľ 7-a: boj proti environmentálnej deprivácii, podpora environmentálnej spravodlivosti

Ukazovatele výsledkov
Sekundárne (voliteľné)
Ukazovateľ
Celková populácia
Eurostat [ilc_mddw02]
Podiel Rómov žijúcich v domácnosti, ktorých ubytovanie má tieto problémy:
znečistenie, špina alebo iné environmentálne problémy v miestnej oblasti, ako
napríklad: dym, prach, nepríjemný pach alebo znečistená voda
Ukazovatele výsledkov: sekundárne (voliteľné): v tejto oblasti ešte nie sú vypracované žiadne
ukazovatele; možnými tematickými oblasťami na vypracovanie by mohlo byť:
vystavenie environmentálnym životným podmienkam, ktoré sú nebezpečné a sú spojené so
zdravotnými rizikami,
 bývanie v oblastiach, ktorým hrozia prírodné katastrofy (podľa typu katastrofy – riečne
povodne, prívalové povodne, zosuvy pôdy atď.),
 bývanie v environmentálne nebezpečných oblastiach (podľa typu – skládky odpadov, opustené
priemyselné areály, bane atď.),
 vystavenie nebezpečným faktorom (podľa typu – bývanie v znečistených oblastiach, závislosť
od neupravených a kontaminovaných vodných zdrojov, vystavenie toxickým emisiám,
elektromagnetickému žiareniu atď.),
 práca v nebezpečných povolaniach vrátane práce na smetiskách, skládkach atď. a bez
primeranej ochrany,
 bývanie v oblastiach s nedostatočnou infraštruktúrou, ako je bezpečná pitná voda, čistenie
odpadových vôd, vydláždené cesty, zber odpadu atď.,
 podiel domácností využívajúcich spaľovanie tuhého odpadu pri vykurovaní ich obytnej
jednotky.
Ukazovatele procesov pre operačný cieľ 7-a: boj proti environmentálnej deprivácii, podpora
environmentálnej spravodlivosti
Ukazovateľ – Rozmer A – Inštitucionálne usporiadanie






Vnútroštátne strategické rámce alebo súvisiace politické dokumenty obsahujú výslovné opatrenia
na boj proti environmentálnej deprivácii Rómov a na podporu environmentálnej spravodlivosti.
Vykonávacími usmerneniami sa zabezpečuje prioritný prístup k sociálnemu bývaniu pre Rómov,
ktorí žijú v environmentálne nebezpečných oblastiach.
Striktne sa dodržiavajú normy bezpečnosti a prevencie v oblasti bývania v životu nebezpečných
podmienkach.
Vykonáva sa environmentálne hodnotenie nových stavenísk a táborísk.
Sú zavedené účinné mechanizmy na zabezpečenie presadzovania ustanovení pracovných právnych
predpisov relevantných v oblasti životného prostredia.

Ukazovateľ – Rozmer B – Osobitné opatrenia a akcie


Sú zavedené cielené opatrenia so zabezpečenými finančnými zdrojmi na presídlenie rómskych
rodín, ktoré žijú v environmentálne nebezpečných oblastiach.
 Vykonáva sa posúdenie vplyvu politík a ustanovení v oblasti bývania zameraných na Rómov,
pokiaľ ide o environmentálne faktory.
 Environmentálny vplyv politík a environmentálne riziká pre Rómov sa riešia vo vnútroštátnych
strategických rámcoch pre Rómov.
Ukazovateľ – Rozmer C – Kvalita rozhodovacích procesov
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Konkrétne opatrenia na riešenie environmentálnych výziev v oblastiach, kde Rómovia žijú (najmä
v segregovaných rómskych komunitách), sa vypracúvajú v partnerstve s rómskymi organizáciami
občianskej spoločnosti a rómskymi obyvateľmi z dotknutých lokalít.
Intervencie v oblasti bezpečného a udržateľného životného prostredia zamerané na Rómov (najmä
v segregovaných rómskych komunitách) sa vypracúvajú a vykonávajú za účasti organizácií
rómskych komunít.
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovacích výboroch operačného
programu financovaného z fondov EÚ, v rámci ktorého sa vykonávajú osobitné opatrenia na
zlepšenie environmentálnej situácie v oblastiach, kde žijú Rómovia (najmä v marginalizovaných
rómskych komunitách).
Rómske organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú na monitorovaní výsledkov opatrení
vykonávaných na zlepšenie environmentálnej situácie v oblastiach, kde Rómovia žijú (najmä
v segregovaných rómskych komunitách).
Vládne inštitúcie a správa (ústredná a miestna) začleňujú príspevky rómskej občianskej
spoločnosti, a najmä siete rómskych mediátorov v oblasti zdravotnej starostlivosti, do svojich
rozhodovacích procesov v oblasti zdravotnej starostlivosti.
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