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Občianske združenie eduRoma – Roma 
education project v spolupráci s o.z. Inšti-
tútom pre dobre spravovanú spoločnosť 
a Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity spolupracuje na projekte 
„Projekt PPV/Posilnenie odborných kapa-
cít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte 
inklúzie rómskych detí”, ktorý je podporený 
z finančného mechanizmu Active Citizens 
Fund – Slovakia (číslo zmluvy o realizá-
cii projektu T4-2019-107). Projekt bude 
realizovaný v termíne od 1.júna 2019 do 
30. 11. 2020.

Projekt reaguje na problém nízkej za-
školenosti rómskych detí zo sociálne zne-
výhodneného prostredia v predškolských 
zariadeniach na Slovensku a nedostatočnú 
pripravenosť samospráv a materských škôl 
na ich začleňovanie.

Projekt reaguje na problém nízkej zaško-
lenosti rómskych detí zo sociálne znevýhod-
neného prostredia (SZP) v predškolských 
zariadeniach na Slovensku a nedostatoč-
nú pripravenosť samospráv a materských 
škôl (MŠ) na ich začleňovanie. Podľa úda-
jov Agentúry Európskej únie pre základné 
práva z 2016 (EU-MIDIS II), len približne 
34 % rómskych detí na Slovensku navšte-
vuje materské školy v porovnaní s 77% detí 
z celej populácie od 4 rokov do veku začatia 
povinnej školskej dochádzky. Predškolské 
vzdelanie je pritom kľúčové pre ďalšie začle-
nenie detí vo vyšších stupňoch vzdelávania 
a následne v ďalších oblastiach života.

Cieľom projektu je zmapovať situáciu 
v pripravenosti samosprávnych aktérov na 
začleňovanie detí zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia do predškolskej prípravy 
a poskytnúť im asistenciu pri zlepšovaní 
tejto ich pripravenosti.

Projekt je rozdelený do 3 na seba nadvä-
zujúcich častí:

1. výskumná: zmapovanie situácie a for-
mulovanie odporúčaní;

2. intervenčná: asistencia samosprávam 
a materským škôlkam pri zlepšovaní 
ich pripravenosti;

3. advokačná: predstavenie odporúča-
ní tvorcom verejných politík v oblasti 
predprimárneho vzdelávania.

Tlačová konferencia

V priestoroch Goetheho inštitútu sa 3. júna 
2019 uskutočnila tlačová beseda k projektu 
Projekt PPV/„Posilnenie odborných kapa-
cít v predprimárnom vzdelávaní v kontex-
te inklúzie rómskych detí“ podporeného 
z finančného mechanizmu Active Citizens 
Fund. Projekt predstavili Splnomocnenec 
vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, 
Zuzana Neupauer z o.z. eduRoma – Roma 
education project a Lucia Kováčová z Inšti-
tútu pre dobre spravovanú spoločnosť.
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