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Správa o činnosti  

občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom za rok 2010 

Realizované projekty:  

1. Názov projektu: Imar džanas but upar amende – Už vieme veľa o nás 
Termín realizácie projektu: 8. júla – 10. decembra 2010 

 

Romano kher-Rómsky dom v spolupráci s občianskym združením In Minorita 

pripravila výstavu Rómovia na Slovensku po roku 1989, ktorú slávnostne otvorila 10. 12. 

2010 v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Výstava bola 

inštalovaná v čase  12. 12. 2010 do 10. 1. 2011 v Slovenskom národnom múzeu na Žižkovej 

ulici v Bratislave.  

Výstava je zhotovená veľmi efektívnym spôsobom, keďže je ľahko premiestniteľná. 

Cieľom Romano kher – Rómskeho domu je inštalovať výstavu v priebehu roku 2011 aj v iných 

mestách Slovenska. Najbližší termín výstavy je naplánovaný pri príležitosti Medzinárodného 

dňa Rómov 8. apríla 2011.  

Význam projektu: 

Verejnosť sa väčšinou stretáva s negatívnymi informáciami o Rómoch. Napriek tomu, 

že výstava ukázala aj slabé stránky situácie Rómov na Slovensku a neúspechy pri ich 

integrácii do väčšinovej spoločnosti, výstava znamenala krok k zlepšeniu obrazu Rómov. 

Expozícia deklarovala, že posilnenie identity Rómov od čias nástupu demokracie. Ukázala, 

najväčšie úspechy dosiahli Rómovia v mimovládnom neziskovom sektore a kultúre. Nebývalé 

aktivity v činnostiach s rómskou komunitou vyvinuli aj rôzne cirkvi na Slovensku. I keď 

v politike, sociálnej oblasti a oblasti bývania boli programy zamerané na Rómov menej 

úspešné, výstava ukázala, že aj tu sa urobili kroky k zlepšeniu, v ktorých by bolo potrebné 

pokračovať.  

Výstava v SNM bola súčasťou ďalších expozícií a preto ju mali možnosť navštíviť aj ľudia, ktorí 

sa osobitne nezaujímajú o Rómov. O pozitívnych ohlasoch svedčia zápisy v knihe návštev, 

kde ju písomne ocenili aj zahraniční návštevníci.  

Za veľký úspech považujeme ohlas seminára organizovaného pri príležitosti otvorenia 

výstavy. Na podujatie boli pozvaní zástupcovia Úradu vlády SR, vybraných ministerstiev 

a viacerých mimovládnych neziskových organizácií. Interaktívny program nám umožnil získať 

spätnú väzbu. Účastníci stretnutia privítali informáciu o tom, že výstava je súčasťou prípravy 

Rómskeho dokumentačného a informačného centra. Vo svojich odporúčaniach navrhli 

predovšetkým:  
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• Spracovať krátkodobú a strednodobú stratégiu fungovania rómskeho dokumentačného 
a informačného centra s dôrazom na zapojenie viacerých relevantných partnerov.  

• Súbežne v spolupráci s relevantnými partnermi pripraviť informačnú kampaň 
poskytujúcu relevantné informácie o rómskej národnostnej menšine, vrátame 
zverejňovania pozitívnych príkladov riešenia zlepšovania sociálneho postavenia časti 
populácie.  

 
Otvorenia výstavy sa zúčastnilo osôb: 40 

Výstavu v priestoroch SNM navštívilo približne: 100  

2. Názov projektu: Internetové rómske dokumentačné centrum 
Termín realizácie projektu: 8. júla – 30. decembra 2010 
 

Na základe podpory MK SR bola vytvorená stránka pod názvom Rómske 

dokumentačné a informačné centrum registrovaná pod doménou: 

http://www.romadocument.sk/  Účelom založenia internetovej strany bolo sústrediť   

informácie týkajúce sa Rómov žijúcich na Slovensku na jednom portáli. Internetová stránka 

je štrukturovaná podľa nasledujúcich hesiel: dokumenty, dejiny Rómov na Slovensku, 

tradičná kultúra, jazyk, symboly, publikácie a knihy. aktuality, Rómovia na Slovensku po roku 

1989, aktivity a o nás. Strana má slovenskú a anglickú mutáciu.  

 

Pri príprave textov sme oslovili sme aj mimovládne organizácie na Slovensku 

a v zahraničí a požiadali o možnosť uverejniť publikácie a dokumenty, ktoré obsahujú 

informácie o Rómoch. Ku dňu ukončenia projektu reagovali len niektoré organizácie: Roma 

Education Fund a European Roma Right Center. Projekt podporilo aj Veľvyslanectvo USA 

v Bratislave.  

Význam projektu: 

Význam internetovej stránky spočíva v uľahčení yhľadávanie informácií o Rómoch na 

Slovensku je obtiažne a extrémne štrukturované na rôznych stranách.  Intenzívnejšiu spätnú 

väzbu a požiadavky respondentov očakávame pri uverejnení väčšieho množstva 

dokumentov. Predpokladáme, že početnou cieľovou skupinou budú študenti vysokých škôl, 

ktorí nájdu na internetovej stránke podnetné informácie ku svojim diplomovým prácam. 

Naším cieľom je okrem odborných publikácií uverejňovať aj študentské diplomové práce 

s rómskou problematikou, ktorých je z roka na rok viac. Na tvorbe stránky spolupracujeme 

okrem iného aj s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  
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3. Spolupráca s inými organizáciami  

 Romano kher – Rómsky dom  spolupracoval  v roku 2010 s občianskym združením Pro 

Futuro so sídlom v Alekšinciach na realizácii II. ročníka výtvarnej súťaže Farebný svet.  

 

Finančná podpora 

Realizované projekty podporilo: 

Ministerstvo kultúry SR  sumou  6000 EUR  

Veľvyslanectvo USA sumou  1 300 USD 

 V roku 2010 sa OZ Romano kher- Rómsky dom neuchádzalo o 2% daní z príjmov.  

 

V Bratislave, 3. februára 2011  

Správu pripravila:  Anna Čaputová – členka predsedníctva OZ Romano kher-Rómsky dom  

 


