


PREČO?

nerovnosti  v dosiahnutom vzdelaní 
medzi rómskou a majoritnou populáciou

existencia škodlivých nálepiek o tom 
„na čo majú rómski študenti“

potreba nadviazať na aktivity z nižších 
úrovní vzdelávania

prevaha represívnych návrhov 
v politickom rámcovaní vylúčenia Rómov



PRÍLEŽITOSŤ

novela antidiskriminačného 
zákona  s účinnosťou k 1. 
aprílu 2013 zaviedla možnosť 
prijímať dočasné 
vyrovnávacie opatrenia 
na základe etnicity 
a národnosti pre široký okruh 
orgánov, vrátane škôl 
a súkromných spoločností. 
§8 ods. 1, písm. b) a písm. c)



PREČO EU BA?

najvýznamnejšia univerzita s ekonomickým 
zameraním – nie smerovaním „typickým“ 
pre Rómov a Rómky

ponúka širokú škálu možnosti štúdia od 
financií, hospodárstva, IT až po diplomaciu 

veľmi dobré vyhliadky uplatnenia sa na trhu 

dobré skúsenosti zo zahraničia



FILOZOFIA 
PROGRAMU

vyrovnať šance mladých 
Rómov, aby mohli študovať to, 
čo ich zaujíma a čomu sa chcú 
v pracovnom živote venovať 

„ROVNOSŤ 
V PRÍLEŽITOSTIACH“



CIELE

• pomôcť prekonávať 
nerovnosti 

• podporiť vytváranie 
strednej a vyššej 
triedy Rómov

Dlhodobé

• podporiť 
prekonávanie 
predsudkov na 

• pozitívne inšpirovať 
iných aktérov

Krátkodobé



PRÍPRAVA 
PROGRAMU

nadviazanie spolupráce CVEK 
s vedením EU BA (september 2013)

mapovanie potrieb a príprava stratégie 
(október – december 2014)

konzultácie a schvaľovanie stratégie, 
osvetové aktivity, organizačná príprava 
pre zavádzanie programu
(január – august 2014)



ZAVÁDZANIE 
PROGRAMU 
DO PRAXE

september 2014 – oficiálne spustenie 
programu  

šírenie informácií  o programe

individuálne konzultácie s uchádzačmi 
o štúdium a ich rodičmi

nastavenie programu prípravy na 
prijímacie pohovory

príprava študentov na prijímacie 
skúšky 



PARALELNÉ 
AKTIVITY

zavádzanie rómskych reálií  do 
vybraných predmetov na Fakulte 
aplikovaných jazykov

hľadanie možnosti pre financovanie 
širšieho programu podpory pre 
rómskych uchádzačov o štúdium aj na 
ďalších univerzitách

hľadanie možností odborných stáží  
a brigád



PONUKA 
PROGRAMU

bezplatnú prípravu na prijímacie pohovory

pomoc pri výbere študijného odboru

pomoc pri hľadaní štipendií a ubytovania 
počas štúdia

pomoc pri orientácií na škole v spolupráci 
so Študentským parlamentom EUBA

koordinátorku počas štúdia

možnosť sprostredkovania doučovania počas 
štúdia



DOTERAJŠIE 
SKÚSENOSTI

Najdôležitejšie: cieľová skupina –
študenti, ktorí  sú ochotní na sebe 

zapracovať 

individuálna podpora

šírenie informácií o programe s cieľom získať 
uchádzačov viacerými kanálmi, školy MVO, 

sociálne siete, média

zabezpečiť kvalitnú prípravu

doterajší počet študentov a študentiek
na EUBA: 11



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ

Zuzana	Havírová

www.cvek.sk

http://www.cvek.sk/

