
                                         
 

  

 

 

Poohliadnutie sa za Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010.  

 

Máme za sebou rok nabitý udalosťami, ktoré môţu výrazne ovplyvniť budúcu podobu 

Európskej únie v otázkach sociálnej a ekonomickej udrţateľnosti. Skončilo sa obdobie 

Lisabonskej stratégie a Európskou Radou bola prijatá rozvojová stratégia na najbliţšie 

desaťročie Európa 2020, ktorá po prvýkrát obsahuje konkrétny indikátor týkajúci sa redukcie 

chudoby v podobe záväzku EÚ zníţiť počet ľudí ţijúcich v riziku chudoby a sociálneho 

vylúčenia o 20 miliónov. Na úrovni jednotlivých štátov bude napĺňanie všetkých 5 

indikátorov stratégie pretavených  do podoby národných reformných programov, ktoré by 

mali byť pripravené ku koncu 

tohto roka. Nie náhodou bol teda 

rok 2010 zároveň vyhlásený za 

Európsky rok boja proti chudobe 

a sociálnemu vylúčeniu 

(ER2010). Aktivity ER2010 umoţnili tematizovať tento významný moment tým 

najúčinnejším spôsobom – zapojením, zaktivizovaním a zviditeľnením verejných 

i súkromných inštitúcií, mimovládnych organizácií i jednotlivcov činných na poli 

odstraňovania sociálneho vylúčenia a zniţovania chudoby a zviditeľnením a zapojením 

samotných ľudí ţijúcich v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia.  



Hlavnými aktérmi na Slovensku boli sekcia 

sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR a Fond 

sociálneho rozvoja ako implementačné orgány na 

národnej úrovni, Európska komisia, Zastúpenie 

Európskej komisie na Slovensku a Informačná 

kancelária Európskeho parlamentu ako inštitúcie 

zabezpečujúce politickú, organizačnú, finančnú a 

technickú podporu i priamo sa na aktivitách podieľajúce,  Seesame, s.r.o. zabezpečujúci 

ER2010 mediálne, mnoţstvo mimovládnych organizácií, najmä tých zdruţených v Slovenskej 

sieti proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (významné bolo najmä verejné vypočutie ľudí 

zaţívajúcich chudobu v Národnej rade Slovenskej republiky) i širšia verejnosť. Tvárami 

ER2010 sa bez nároku na odmenu stali predovšetkým Vladimír Sendrei z  OZ Lačho Drom – 

Dobrá cesta, Viera Dubačová – zakladateľka Divadla z pasáţe, Ľubica Chlpíková – 

podnikateľka, bývalá predajkyňa Nota Bene, Veronika Vadovičová - zlatá medailistka v 

streľbe na paraolympiáde v Pekingu, Dorota Nvotová – herečka, speváčka, Radovan Gumulák 

– generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, Anton Srholec – katolícky kňaz a Jozef 

Kanaloš – predajca Nota Bene, taktieţ aktivistka Sandra Tordová z OZ Proti prúdu, Janette 

Maziniová z Iuventy a Martin Muránsky – filozof z Fridrich Ebert Stiftung. Do aktivít 

Európskeho roka sa však zapojilo mnoho ďalších subjektov, vysokých a stredných škôl, 

študentov.  

 

Tím ER2010 na Fonde sociálneho rozvoja (FSR), ktorý bol MPSVR SR poverený 

implementáciou Národného programu Slovenskej republiky k ER2010 s vyčleneným 

rozpočtom takmer 350 000€, pripravil niekoľko druhov aktivít.  



V grantovej schéme ER2010 bolo podporených 6 projektov sumou v celkovej výške 

120 000€. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov riešila sociálne problémy detí a 

rodín ohrozených sociálnym vylúčením za pomoci stretnutí tzv. rodinných rád, t.j. širšej 

rodiny a priateľov s pomocou koordinátora a odborníkov pozvaných na stretnutia a taktieţ 

uskutočnila osem regionálnych odborných konferencií Mosty k chudobe. Etnologický ústav 

SAV realizoval kvantitatívny a kvalitatívny výskum efektivity sociálneho začlenenia Rómov 

ţijúcich v marginalizovaných komunitách na Slovensku náboţenskou cestou. Divadelné 

predstavenia ľudí bez domova a zdravotne postihnutých spojených s diskusiou s publikom vo 

viacerých slovenských mestách pripravilo Divadlo bez domova v projekte Sociálne divadlo - 

nástroj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe. Arcidiecézna charita Košice sa sústredila na 

terénna práca s ľuďmi bez 

domova v Košiciach. 

Bezdomovci boli rovnako 

cieľovou skupinou  

projektu DePaul Slovensko 

Podpora prevádzky 

nízkoprahových útulkov pre 

bezdomovcov a iné sociálne 

vylúčené skupiny obyvateľstva. 

Konzultačné a informačné 

centrum EDUKOS realizoval projekt Sociálna inklúzia ľudí vo výkone trestu a po jeho 

skončení a výcvik odborného personálu pracujúceho s touto cieľovou skupinou. Počas 

deviatich mesiacov trvania projektov bolo priamo podporených pribliţne 1700 ľudí zo 

znevýhodnených cieľových skupín. Projekty obsahovali aj silný komunikačný a multiplikačný 

aspekt a  celkové mnoţstvo zapojených ľudí presiahlo číslo 4000. Do aktivít projektov sa 

aktívne zapojilo do 100 organizácií, uverejnených bolo niekoľko desiatok mediálnych 

výstupov, uskutočnených 11 konferencií a workshopov, 30 prednášok, 15 divadelných 

predstavení, vznikli dve publikácie (jedna podporená EK) a jeden film.  

FSR pripravil pre študentov stredných a vysokých škôl, ale i pre širšiu verejnosť 

viacero súťaţí s témou sociálneho vylúčenia a chudoby – o najlepšiu fotografiu, vizuál, 

filmový dokument, diplomovú a dizertačnú prácu.  

 

 



Ako hlavný organizátor vystupoval v spolupráci s MPSVR SR a Informačnou 

kanceláriou Európskeho parlamentu pri príprave otváracej konferencie ER2010, pri príprave 

záverečnej konferencie so Slovenskou sieťou proti chudobe. Model utvárania partnerstiev 

spolupracujúcich organizácií sa výrazne 

osvedčil pri príprave seminára 

Efektívnosť vyuţívania nástrojov 

sociálnej inklúzie pre marginalizované 

rómske komunity v Spišskej Kapitule.  

Európsky rok boja proti chudobe 

a sociálnemu vylúčeniu sa cez FSR ako 

partner zúčastnil na celoslovenskom kole 

Olympiády ľudských práv pre stredné školy v Liptovskom Jáne (téma esejí, workshop), na 

súťaţi Via Bona Slovakia vo forme kategórie Ceny za úspešné riešenia zamestnávateľov v 

oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia (do kategórie sa prihlásilo 31 zo 111 súťaţiacich 

v celkovo 11 kategóriách) a na celoslovenskom festivale Jeden svet (samostatná sekcia filmov 

tematizujúcich otázky chudoby a sociálnej exklúzie Bohatstvo chudobných/Hrdinovia 

z periférie, výstava fotografií, tri diskusie).  

Tím FSR priamo zabezpečil 

prítomnosť a viditeľnosť Európskeho roka 

na viacerých oficiálnych i neoficiálnych 

podujatiach ER2010. V spolupráci 

s agentúrou Seesame a ambasádormi 

ER2010 Ľubicou Chlpíkovou a Antonom 

Srholcom pre novinárov zabezpečil press 

breakfeast v zariadení pre ľudí bez domova 

Resoty v Bratislave, s Dorotou Nvotovou na 

Bratislavskom undergroundovom majálese a večernom premietaní filmov v Eurovei, 

s Veronikou Vadovičovou na školskej Paralympiáde v Trnave a spolu s Dorotou Nvotovou na 

podujatí Študenti proti chudobe, s Vierou Dubačovou na medzinárodnom festivale lokálnych 

televízií v Košiciach, s Vladom Sendreiom na BALVAL feste v Kokave nad Rimavicou a na 

charitatívnom futbalovom turnaji bezdomovcov v Košiciach organizovaným Arcidiecéznou 

charitou Košice (ACHK). Táto organizácia spolu s klientmi výrazne podporila i Beh proti 

chudobe v rámci Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v tričkách Európskeho roka 

a za výraznej prítomnosti médií. Súčasťou štafety ER2010 bola i štátna tajomníčka MPSVR 



SR Lucia Nicholsonová a ambasádor ER2010 Vlado Sendrei. Ako výrazný príklad sieťovania 

organizácií venujúcich sa problematike chudoby napokon môţe byť aj spolupráca FSR a  

ACHK pri distribúcii 2000 kusov exteriérových nálepiek s informáciou o ER2010, 

informáciou pre ľudí bez domova o moţnosti prenocovania, získania teplej stravy a ošatenia, 

informáciou pre verejnosť o moţnostiach pomoci, napr. darovania šatstva - pomocou 

zmiešaných skupín dobrovoľníkov a klientov z útulkov na odpadkové kontajnery mesta 

Košice. Aktivita zároveň symbolicky prepojila končiaci Európsky rok boja proti chudobe 

a začínajúci Európsky rok dobrovoľníctva.  

V rámci mediálnej kampane sa tím ER2010 snaţil o zvýšenie povedomia o príčinách a 

následkoch chudoby, narúšanie stereotypov, propagovanie solidarity, ale tieţ motivovanie ku 

konkrétnej akcii, k vytváraniu sietí partnerov a k prijímaniu politických záväzkov. 

Problematika chudoby bola presadzovaná medzi témy jednotlivých médií, zabezpečované boli 

diskusie prinášajúce osvetľovanie hlbších súvislostí a hľadanie riešení (TA3, STV, SR), 

vzniklo niekoľko šotov vysielaných pravidelne STV.  

FSR vyuţil široké moţnosti sieťovania a zdieľania informácií, ktoré poskytujú moderné 

komunikačné prostriedky (web, 

Facebook, youtube) a aktívne pouţíval 

viacero nástrojov:  

www.youtube.com/protichudobe  

www.facebook.com/protichudobe 

www.protichudobe.sk 

Cez Facebook sme dokázali osloviť vyše 

2000 priateľov stránky ER2010 a od 

začiatku vytvorenia webovskej stránky 

www.protichudobe.sk sme zaznamenali vyše 30 000 unikátnych návštev a vyše 20 000 

unikátnych návštevníkov. 

 

Výsledky ER2010 ešte čakajú na zhodnotenie. Veľmi však dôleţité bude, aby sa 

nestratil impulz k odstraňovaniu stereotypov spojených s chudobou, k chápaniu ľudí 

zaţívajúcich chudobu ako partnerov, k vytváraniu partnerstiev zo širokého spektra organizácií 

a jednotlivcov činných na poli odstraňovania chudoby a sociálneho vylúčenia 

a v neposlednom rade k ochote prijímať a napĺňať politické záväzky kompetentnými 

inštitúciami a osobami. V tomto zmysle moţno chápať ER2010 ako začiatok našich ďalších 

snaţení. Veď aj na Tebe záleţí, spoločnými silami dokáţeme viac!   

http://www.youtube/protichudobe
http://www.facebook.com/protichudobe
http://www.protichudobe.sk/
http://www.protichudobe.sk/


 

René Mráz, tím ER2010 Fondu sociálneho rozvoja 
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