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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom

berie na vedomie
a/ Informáciu o programoch ROMED2 a ROMACT v meste Žiar nad Hronom
s ch v a ľ u j e
b/ Súhlasné stanovisko MsZ k účasti mesta Žiar nad Hronom v programoch ROMED2
a ROMACT - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a potvrdzuje záväzok mesta, že sa
prostredníctvom zvolených zástupcov Mgr. Petrom Antalom ako primátorom mesta Žiar
nad Hronom a osobou určenou primátorom mesta Ing. Monikou Minárovou, na
programoch ROMED 2 a ROMACT.

Dôvodová správa

Po konzultáciách s rôznymi národnými a európskymi kľúčovými osobnosťami bolo mesto
Žiar nad Hronom zahrnuté do zoznamu miest, ktoré boli oslovené na účasť v programoch
ROMED2 a ROMACT.
Oba programy ROMED2 a aj ROMACT podporujú implementáciu národných stratégií pre Rómsku
inklúziu vyvinutú v kontexte s rámcovým programom EU pre národné Rómske integračné stratégie.
Považujúc tieto výzvy za dôležité pre mestá, EÚ a Rada Európy sa snažia asistovať miestnym
autoritám v tomto procese.
Na druhej strane miestne autority majú realizovať efektívnu samosprávu a kvalitné verejné služby
všetkým miestnym obyvateľom, vrátane Rómov, zatiaľ čo miestni Rómovia musia byť aktívnymi
občanmi a sú zainteresovaní miestnymi úradmi a zúčastňujú sa rozvoja a implementácie miestnych
politík.
Na splnenie týchto zodpovedností musia miestne autority a Rómske komunity posilniť svoje
kapacity. Program ROMED2 a RAMACT spĺňajú práve tieto potreby.
Pre potvrdenie účasti mesta Žiar nad Hronom počas celého trvania programov a pre podporu
dosiahnutia stanovených cieľov na miestnej úrovni, je potrebné súhlasné stanovisko mestského
zastupiteľstva.

Program ROMED2 a ROMACT
Na základe spolupráce za posledných 20 rokov Rada Európy a Európska komisia predstavili
v niekoľkých krajinách dva programy zamerané na zlepšenie inklúzie Rómov na miestnej úrovni.
Program ROMED2 sa bude zaoberať demokratickou vládou a komunitnou účasťou prostredníctvom
mediácie.
Program ROMACT sa bude venovať hlavne na miestnej úrovni politickej angažovanosti
a budovaniu kapacít v rozvoji politík a lepšieho pochopenia Rómskej inklúzie. ROMACT je
implementovaný Radou Európy v rámci Európskeho združenia miest a regiónov pre Rómsku
inklúziu, iniciatívy Kongresu.
V úvodnej fáze sa programy zamerajú na 4 až 6 miest z každej zúčastnenej krajiny. Po
konzultáciách s rôznymi národnými a európskymi kľúčovými osobnosťami Vám s potešením
oznamujeme, že mesto Žiar nad Hronom bolo zahrnuté do zoznamu miest, ktoré boli oslovené na
účasť v programoch ROMED2 a ROMACT.
Oba programy ROMED2 a ROMACT podporujú implementáciu národných stratégií pre Rómsku
inklúziu vyvinutú v kontexte s rámcovým programom EU pre národné Rómske integračné stratégie.
Národné stratégie sú pripravené a lokálne autority sú teraz zodpovedné za implementáciu množstva
ukazovateľov potrebných pre Európsku komisiu, Radu Európy a ďalších činiteľov, vrátane
miestnych autorít ako takých. Považujúc tieto výzvy za dôležité pre mestá, EU a Rada Európy sa
snažia asistovať miestnym autoritám v tomto procese.
Miestne autority majú realizovať efektívnu samosprávu a kvalitné verejné služby všetkým
miestnym obyvateľom, vrátane Rómov, zatiaľ čo miestni Rómovia musia byť aktívnymi občanmi,
ktorí sú zainteresovaní miestnymi úradmi a zúčastňujú sa rozvoja a implementácie miestnych
verejných politík. Na splnenie týchto zodpovedností musia miestne autority a Rómske komunity
posilniť svoje kapacity. Program ROMED2 a ROMACT spĺňajú práve tieto potreby.
Účasťou Vášho mesta v programoch ROMED2 a ROMACT sa zaručujete, že:
 budete podporovať Rómsku inklúziu na miestnej úrovni na základe princípov Dobrej
demokratickej samosprávy formulovanej v rámcovom programe Rady Európy
 získate súhlas Vášho mestského zastupiteľstva pre podporu účasti mesta počas celého
trvania programov a pre podporu dosiahnutia ich cieľov na miestnej úrovni
 nominujete osobu s rozhodovacími právomocami v rámci Vášho pracovného tímu, ktorá
bude dozorovať celý proces týkajúci sa účasti v dvoch programoch (Ing. M. Minárová)
 zúčastníte sa spolu s určenou zodpovednou osobou národného úvodného stretnutia
programov (Košice, 6.11.2013, prítomní za mesto Žiar nad Hronom: Mgr. P. Antal, p. J.
Tomčáni, Ing. P. Mužík, Ing. M. Minárová)
 zabezpečíte efektívne zapojenie rôznych miestnych služieb s predstaviteľmi miestnej
Rómskej komunity, aby zabezpečili a implementovali na základe participatívneho procesu,
spoločný miestny akčný plán vrátane krátkodobých a strednodobých cieľov pre zlepšenie
situácie Rómov a ich prístupu k verejným službám
 podporíte a aktívne sa budete zúčastňovať na hodnotení dopadu a výsledkov projektu
Pre efektívnu implementáciu týchto programov vo Vašej krajine, Rada Európy vyčlenila Národného
projektového koordinátora – JUDr. Kutlík, ktorý bude v tesnom kontakte s Vami a Vašimi úradmi
ako aj s rómskymi mediátormi (za mesto Žiar nad Hronom je určená a vyškolená mediátorka p.
Adriana Šarkoziová) a členmi miestnej rómskej komunity.
V Slovenskej republike je teda národný projektový koordinátor p. František Kutlík, ktorý bude úzko
spolupracovať s členmi národného podporného tímu: p. Miroslav Sklenka (národný kontaktný bod).
Bude najatý tiež tím trénerov, aby podporil poskytovanie tréningov pre pracovníkov Vášho mesta,
mediátorov a členov miestnej Rómskej komunity.

Rada Európy taktiež:
 poskytne politické potvrdenie, zviditeľnenie a podporu pre účasť mesta na programoch
 zorganizuje expertné návštevy a tréningy pre mesto, poradí pri revízii miestnych politík
z pohľadu inkluzívnej dobrej samosprávy a participácie Rómskej komunity
 zorganizuje tematické stretnutia a študijné návštevy podľa programu odsúhlaseného so
zúčastnenými členskými mestami
 zabezpečí ľudské a finančné zdroje, v rámci svojich rozpočtových možností, pre
implementáciu programu, hlavne čo sa týka expertnej podpory, medzinárodnej koordinácie,
expertných návštev a účasti na medzinárodných stretnutiach
 zabezpečí príspevok expertov a partnerských organizácií na implementácii programu a na
zvýšení kapacity Vášho mesta pri čerpaní európskych fondov pre projekty rómskej inklúzie
 umožní previazanie medzi týmito programami a ďalšími podobnými programami na
miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni
 zabezpečí adekvátnu komunikáciu a spoluprácu medzi zúčastnenými mestami
 zabezpečí celkovú koordináciu a administráciu programu
Viac informácií o vyššie uvedených programoch bude poskytnuté na národnom úvodnom stretnutí
(Košice, 6.11.2013), ktorého sa zúčastnia zástupcovia z najvyšších úrovní Európskej komisie, Rady
Európy a Agentúry EU pre ľudské práva, Nadácii Otvorenej spoločnosti, národných a miestnych
autorít a rómskych zástupcov.
Zdroj:
Jeroen Schokkenbroek - osobitný zástupca generálneho tajomníka Rady Európy pre rómske záležitosti
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regionov RE

