
Európsku alianciu miest a regiónov pre začleňovanie 
Rómov (Aliancia) zriadil Kongres miestnych a regionálnych 
samospráv Rady Európy s podporou osobitného 
predstaviteľa generálneho tajomníka Rady Európy pre 
rómske otázky. V aliancii je združených vyše 120 miest a 
regiónov z viac než 27 krajín.
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V posledných rokoch dochádza k 
výraznému rozvoju európskeho aj 
vnútroštátneho politického rámca 
pre začleňovanie Rómov. Zároveň 
sa prehlbuje uvedomovanie si 
rozhodujúcej úlohy politických opatrení 
na miestnej a regionálnej úrovni 
pre zabezpečenie reálneho pokroku 
pri sociálnom začleňovaní Rómov v 
takých kľúčových oblastiach, ako je 
vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť a 
zdravie, s  čím súvisí významný nárast 
potreby prijímať takéto politické 
opatrenia.

S  cieľom uspokojiť tieto potreby, 
v októbri 2010 Rada Európy prijala 
Štrasburské vyhlásenie, v  ktorom 
sa jasne vymedzili priority ďalšieho 
postupu, a  v  ktorom sa počíta s 
úlohou Rady Európy pri poskytovaní 
podpory národným ako aj miestnym a 
regionálnym orgánom v ich úsilí zlepšiť 
začleňovanie Rómov.
 
Koncepcia aliancie bola vypracovaná 
na samite starostov v septembri 
2011. Následne bola vytvorená 
základná skupina miest a regiónov, 
ktoré sa ujali úlohy založiť alianciu, 
a vypracovali všeobecný rámec jej 

cieľov a metód práce. Prostredníctvom 
početných konzultácií v roku 2012, 
ktorých súčasťou bol aj rozsiahly 
prieskum konaný na úrovni miestnych 
a regionálnych orgánov členských 
štátov Rady Európy, a  následných 
konzultačných stretnutí, boli 
identifikované hlavné potreby a záujmy 
miest a regiónov. 

Aliancia bola oficiálne založená 20. 
marca 2013 počas 24. zasadnutia 
kongresu. Podporu jej vyjadrili 
zástupca generálneho tajomníka Rady 
Európy, predseda kongresu, komisár 
EÚ pre regionálnu politiku, predseda 
Európskeho fóra Rómov a kočovníkov, 
a niekoľko zúčastnených miest a 
regiónov aliancie.

Kontext
V  posledných rokoch Kongres 
miestnych a regionálnych samospráv 
Rady Európy vyvíja osobitne intenzívne 
úsilie najmä na podporu začleňovania 
rómskych žien a mladých ľudí na 
miestnej a regionálnej úrovni. 

Kongres prijíma a v širokej miere 
zverejňuje aj všeobecné správy so 
sprievodnými odporúčaniami týkajúce 
sa postavenia menšín a migrantov 
v Európe, ale aj problematiky 
bývania Rómov a  ich integrácie 
prostredníctvom podnikateľských 
činností, a riešenia napätých vzťahov.

V roku 2013 kongres v spolupráci 
s  oddelením Rady Európy pre mládež 
pripravil správu o situácii rómskej 
mládeže v  Európe, ktorá je prvou 
konkrétnou správou Rady Európy k 
tejto téme.

A napokon, kongres podporuje aj 
medzinárodnú sieť rómskych žien 
pod názvom „Phenjalipe“ vytvorenú 
v  nadväznosti na Konferenciu 
rómskych žien, ktorá sa v septembri 
2013 konala vo fínskych Helsinkách. 

Ďalšie iniCiatívy Kongresu

27

European Alliance of Cities and Regions 
for Roma Inclusion

© Sami Mustafa



Ciele

aKtivity

prehľad

aliancia sa usiluje o dosiahnutie týchto cieľov :

1. Podporovať výmenu know-how a osvedčených postupov v oblasti 
začleňovania Rómov medzi zúčastnenými mestami a regiónmi;

2. Umožniť zúčastneným mestám a regiónom hovoriť jedným hlasom 
prostredníctvom aliancie ako platformy na presadzovanie otázok súvisiacich so 
začleňovaním Rómov na miestnej a regionálnej úrovni.

Aliancia organizuje národné aj 
medzinárodné semináre pre 
zúčastnené mestá a regióny s 
cieľom uľahčiť výmenu know-how a 
osvedčených postupov. 

Konkrétnym projektom aliancie 
je spoločný projekt Rady Európy 
a Európskej komisie pod názvom 
ROMACT. Cieľom tejto iniciatívy 
je budovať kapacity miestnych a 
regionálnych orgánov (so zameraním 
na volených predstaviteľov a 
vyšších štátnych úradníkov, ale v 
strednodobom/dlhodobom horizonte 
aj na celú rómsku populáciu 
a  obyvateľov pilotných obcí) v  oblasti 
prípravy a  vykonávania plánov a 
projektov na začleňovanie Rómov.

Jednou z kľúčových priorít aliancie je 
podpora rómskej kultúry a zvyšovanie 
povedomia a vedomostí o genocíde 
Rómov počas druhej svetovej vojny 

a  pripomínanie si medzinárodného 
pamätného dňa 2. augusta.

Ďalšou významnou iniciatívou Rady 
Európy zameranou na boj proti 
anticigánizmu je Kampaň Dosta! 
realizovaná na národnej úrovni v 
členských štátoch. Od tohto roku 
aliancia spravuje Cenu kongresu za 
kampaň Dosta!, udeľovanú raz za 
dva roky trom obciam za úspešné 
a inovatívne projekty v oblasti 
začleňovania Rómov. 
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ROMACT je spoločná iniciatíva Rady 
Európy a Európskej komisie vykonávaná 
s podporou Európskej aliancie miest 
a regiónov pre začleňovanie Rómov. 
Zameriava sa na budovanie kapacity 

miestnych a regionálnych orgánov 
pre prípravu a vykonávanie plánov a 
projektov na začleňovanie Rómov.

Budovanie politickej vôle a porozumenia pre začleňovanie rómov na 
miestnej a regionálnej úrovni

Cieľom projektu je zlepšiť 
zodpovednosť, inkluzívnosť a 
vnímavosť miestnych orgánov vo 
vzťahu k  rómskym komunitám, 
a  tým aj poskytovanie služieb. Je 
zameraný na vytváranie politickej vôle 
a trvalej politickej zaangažovanosti 
prostredníctvom všeobecného 
budovania kapacity na miestnej a 
regionálnej úrovni a vypracovania  
udržateľných plánov a projektov na 
začleňovanie Rómov.

ROMACT sa zameriava predovšetkým 

na volených predstaviteľov a 
vyšších štátnych úradníkov, ale 
jeho prijímateľmi v strednodobom 
a dlhodobom horizonte bude celá 
rómska populácia a obyvatelia pilotných 
obcí.

ROMACT bol spustený na jeseň 2013 
a má sa realizovať v piatich krajinách 
(Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, 
Slovensko a Taliansko). Neskôr sa 
plánuje rozšírenie projektu do ďalších 
členských štátov Rady Európy. 

romaCt

Projekt sa realizuje v úzkej spolupráci s programom Rady Európy ROMED2 
a programom Nadácie otvorenej spoločnosti MtM/Meri (Starostovia za maxi-málne 
čerpanie fondov EÚ na začleňovanie Rómov), nadácie Open Society Foundation 
a s monito-rovacím programom Agentúry EÚ pre základné práva, aby sa dosiahol 
optimálny vplyv na miestnej úrovni. 

Budovať kapacitu miestnych a 
regionálnych orgánov na účinné 
a  efektívne plnenie ich úloh 
a povinností vo vzťahu k  implementácii 
politík a  postupov na lepšie 
začleňovanie Rómov, najmä aby sa 
posilnila ich orientácia na občanov, 
schopnosť reakcie a zodpovednosť; 

Podporovať vypracovanie a  využívanie 
mechanizmov a  procesov pod-
porujúcich a  zabezpečujúcich vysoký 
štandard demokratického riadenia vecí 

verejných a  účinné úsilie o  integrovaný 
rozvoj zahŕňajúci dimenzie vzdelávania, 
zamestnanosti, zdravia, bývania, rozvoja 
miest a kultúry;

Zlepšiť účinnosť, efektívnosť, 
zodpovednosť a udržateľnosť miestnych 
politík, projektov a poskytovanie 
služieb. 
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spolupráCa s inými programami

Cieľom projeKtu romaCt je predovšetKým :

Dôslednou koordináciou týchto troch iniciatív 
sa zabezpečuje, aby tvorili komplexný 
balík služieb umožňujúci skupine pilotných 
obcí z piatich krajín (Bulharsko, Maďarsko, 
Rumunsko, Slovensko a Taliansko) zapájať sa 
do začleňovania Rómov, a  zároveň zabrániť 
duplicite činností. 
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Mediácia je jedným zo spôsobov, 
ktoré sa používajú v celej Európe na 
riešenie nerovnakého postavenia 
Rómov v  prístupe k zamestnaniu, 
zdravotnej starostlivosti a kvalite 
vzdelávania. Spočíva v tom, že osoby 
rómskeho pôvodu, príslušníci miest-
nych rómskych komunít, alebo osoby 
s  dobrou znalosťou rómskej proble-
matiky pracujú ako mediátori vo 
vzťahu medzi Rómami a verejnými 
inštitúciami. 

V  rámci programu sa ukázalo, že hoci 
mediácia je kľúčovým nástrojom, nie 
je dostatočná na vyriešenie zložitých 
situácií. Je nevyhnutné vytvárať 
podmienky na spoluprácu medzi 
zástupcami Rómov a miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, tak s  volenými 
predstaviteľmi ako aj s  pracovníkmi 
týchto orgánov, ktorá umožní 
dosiahnuť zmenu a zlepšenie.

Po dvoch rokoch realizácie programu 
ROMED v 22 krajinách a  po vyškolení 
vyše 1  000 mediátorov sa program 
posunul na ďalšiu úroveň. ROMED 
II bude v  súčinnosti s  programom 
ROMACT využívať existujúcu kapacitu 
mediátorov na mobilizáciu činnosti 
komunitných akčných skupín a  na 
uľahčovanie ich komunikácie s 
miestnymi úradmi.

V Štrasburskom vyhlásení sa zdôrazňuje potreba akcií na miestnej a regionálnej 
úrovni. S  týmto cieľom Rada Európy od roku 2010 realizuje program ROMED 
zameraný na mediáciu medzi verejnými inštitúciami a rómskymi komunitami na 
miestnej úrovni. 
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