V pandemickom roku 2021 sme poskytli poradenstvo ďalším 137 klientkám z MRK
Spišské Vlachy, 10. 2. 2022 - Občianske združenie Deti slnka aj napriek sťaženým
podmienkach spojeným s pandémiou COVID-19 pokračovalo v roku 2021 s poskytovaním
poradenských sociálnych služieb a osvety v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie.
Tie sú zamerané na ženy z marginalizovaných rómskych komunít v okresoch Spišská Nová Ves,
Gelnica a Levoča.
„Naším zámerom je nielen prispieť k zmierneniu
diskriminácie rómskych žien v danom regióne, ale aj naučiť
účastníčky projektu asertívne uplatňovať svoje práva
v kontexte riešenia rôznych problémov, v rámci ktorých sa
môže objaviť aspekt diskriminácie z dôvodu príslušnosti
k MRK“, vysvetľuje Katarína Kotradyová, predsedníčka
združenia a jedna zo sociálnych poradkýň v rámci projektu.
Dlhodobá nezamestnanosť a následná sociálna exklúzia
spôsobujú to, že klientky stratili všetky ilúzie, ich potenciál
je slabý, hoci určite existuje, no treba ho znova dostať na
povrch a to vysokou dávkou motivácie a povzbudenia zo
strany soc. poradcu.
Poskytovanie sociálneho poradenstva v prípade osôb ohrozených diskrimináciou je zo strany
združenia realizované prostredníctvom práce v teréne ako aj formou krízovej intervencie,
využívaním telekomunikačných technológií a sprevádzaním klientok pri riešení ich závažných
problémov. Predmetné poradenstvo je vo všeobecnosti možné charakterizovať ako zvláštnu
formu komunikácie, ktorá má určité znaky, formy, metódy a techniky. Hlavným cieľom je
aktivizácia rómskych žien pri hľadaní zamestnania a pri riešení diskriminácie na trhu práce. Po
skončení realizácie projektu zapojené rómske ženy získajú požadované vedomosti a zručnosti
na riešenie diskriminácie.
„Čo sa týka dosiahnutých výsledkov v roku 2021, podali sme u dvadsiatich klientok žiadosť
o zamestnanie. Podarilo sa nám zamestnať 5 klientok. V 10 prípadoch sme podávali žiadosť
o opatrovateľský príspevok, na odvolanie sa nám podarilo získať opatrovateľský príspevok pre 5
klientiek“, uvádza Katarína Kotradyová a pokračuje. „Najčastejšie problémy, s ktorými sa na nás
klientky obracali boli pocity diskriminácie pri hľadaní zamestnania a pri riešení problémov na
rôznych úradoch či už v štátnej alebo verejnej správe. Za najdôležitejšie považujeme to, že
klientky učíme asertívne uplatňovať svoje práva, pretože je pre nás dôležité, aby aj po skončení
projektu boli účastníčky samostatné a schopné anulovať prípadné prejavy diskriminácie z dôvodu
príslušnosti k MRK. Tiež je potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že v roku 2021 sme sa stretávali
nielen s tým, že klientky pociťovali diskrimináciu zo strany majoritnej spoločnosti, ale objavili
sa aj prejavy diskriminácie v samotnej rómskej komunite, ktorú vnímame ako rodovú
diskrimináciu, proti ktorej je dôležité takisto zaujať aktívny postoj.“
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Občianske združenie Deti slnka ako prijímateľ realizuje projekt „Eliminácia a prevencia
diskriminácie u rómskeho obyvateľstva prostredníctvom špecializovaných poradenských
služieb“ (kód projektu v ITMS2014+: 312041W798) vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu.
Celková dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov a plánovaný počet účastníčok ohrozených
diskrimináciou a zapojených do projektu (klientky) je 288.
Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom
Operačného programu Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (www.employment.gov.sk). Informácie o Operačnom programe Ľudské zdroje sú
dostupné na www.ludskezdroje.gov.sk. Ďalšie informácie o projektu sú dostupné na webovom
sídle prijímateľa www.ozdetislnka.sk.
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