Prvá spoločná deklarácia
Kongresu mladých Rómov

Preambula

My, nová rómska generácia, občania Slovenskej republiky a občania Európskej únie sme sa uzniesli pri
príležitosti Kongresu mladých Rómov dňa 6. apríla 2018 v Bratislave ako jeden hlas, vnímajúc našu
rôznorodosť, že chceme žiť v otvorenej a tolerantnej spoločnosti užívajúc plne všetky práva
a zachovávajúc všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú z Ústavy slovenskej republiky.
Vyzývame mladých Rómov k zodpovednosti a aktívnej účasti vo všetkých oblastiach. Chceme prispieť
k zlepšeniu vnímania Rómov v slovenskej spoločnosti a taktiež zachovávať naše kultúrne zvyky. Našim
cieľom je aktívne participovať a tvoriť politiky vo všetkých oblastiach verejného života. Preto žiadame,
aby sme boli spolutvorcami a rovnocennými partnermi v spoločenskom dialógu.

Spolu ako občania slovenskej republiky chceme jednotne zastávať hodnoty demokratického Slovenska.

Keďže diskriminácia Rómov na Slovensku stále pretrváva;
Keďže mýty a stereotypy o Rómoch sú medzi verejnosťou stále hlboko zakorenené;
Keďže je potrebné podporovať sebavedomie a osobnostný rozvoj mladých Rómov, aby sa vedeli začleniť
do spoločnosti;
Keďže spoločnosť nás vníma negatívne a ako problém;
Keďže väčšina Rómov nepozná svoju historickú identitu a pôvod jazyka;
Keďže stále pretrváva nedostatok pracovných miest v regiónoch;
Keďže zadĺženosť v rómskych rodinách považujeme za problém;
Keďže rómske deti nie sú pripravené na vstup do základnej školy;
Keďže predškolská výchova stále nie je povinná;
Keďže stále existuje segregácia na školách a neoprávnené zaraďovanie detí do špeciálnych tried a škôl;

Keďže nám chýba dostatok pedagogických asistentov a taktiež aj odborný tím;
Keďže je slabá spolupráca medzi rodičmi a školou;
Keďže výchova rodičov je nedostatočne dopĺňaná školskou výchovou;
Keďže žiaci základných a stredných škôl častokrát nepokračujú v štúdiu;
Keďže je nedostatok prostriedkov zo strany štátu na zabezpečenie kvalitného vzdelávania;
Keďže výsledky nás Rómov môžu byť lepšie a môžu nám pomôcť napredovať do budúcnosti.

Žiadame zaviesť povinnú predškolskú výchovu pre všetkých s podmienkou bezplatnosti.
Žiadame odstrániť jazykové bariéry, správne nastaviť diagnostické nástroje, zvýšiť počet rómskych
asistentov učiteľov a odborný tím na materských školách, základných školách a stredných školách.
Žiadame zabezpečiť bezplatné autobusy pre všetkých študentov a žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia pred začatím vyučovania a po skončení vyučovania.
Žiadame zabezpečiť štipendiá a podporiť rómsky vzdelávací fond, vytvoriť podmienky pre mentoring
a tútoring pre všetky úrovne vzdelávania a financovať kurzy pre osobnostný rozvoj a rozvoj
kompetenčných zručností, podporiť systém duálneho vzdelávania a otvoriť a spájať odbory aj
s nedostatkom študentov.
Žiadame podniknúť kroky na zabezpečenie ukončenia stredoškolskej dochádzky s prvkami povinnosti.
Žiadame dvíhať povedomie
zodpovednosti.

národnostných menšín v rámci občianskej náuky a občianskej

Žiadame, aby sociálni pracovníci a odborní pracovníci vo vzdelávaní boli vyberaní najmä na základe
individuálnych predpokladov, ktoré sú založené na motivácií a vzťahu k miestnej komunite.

Vyzývame Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, aby v zmluvách
o dotáciách zahrnul podmienku povinnej prezentácie výsledkov podporených aktivít v médiách.
Vyzývame divadlo Romathan a konzervatória a umelecké školy, aby začali úzku spoluprácu a posilnili
aktivity smerujúce k obsadzovaniu mladých rómskych talentov a vytvoreniu vhodných podmienok na ich
umelecký rozvoj.
Vyzývame Fond na podporu kultúry národnostných menšín o jednoznačné stanovenie prioritných oblastí
podpory, s dôrazom na dlhodobý rozvoj rómskej kultúry, rómskej histórie, rómskeho jazyka a literatúry a
na podporu vzdelávania rómskych umelcov.
Vyzývame konzervatória a umelecké školy k spolupráci a vytváraniu školských umeleckých telies.

Vyzývame Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu k spolupráci s fondom na podporu kultúry
národnostných menšín, aby spoločne hľadali spôsoby dotácií a systematickej podpory v oblasti športu,
najmä podpory jednotlivých športových klubov.
Žiadame zvýšenie propagácie a osvety jednotlivých športov a úspešných športovcov a to najmä v oblasti
netradičných športov.
Považujeme za významné vytvoriť dlhodobý program, ktorého úlohou bude hľadanie a podpora
nadaných športových talentov a poskytovanie športového poradenstva.
Žiadame zvýšiť počet kvalifikovaných rómskych trénerov.
Vyzývame k dodržiavaniu pracovných osnov na hodinách telesnej výchovy a to najmä na základných
školách.
Žiadame zaviesť príspevok na zdravotnú starostlivosť pre sociálne slabších a spolufinancovanie
zdravotnej starostlivosti sociálne slabších.
Žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky zriadiť rekvalifikačný kurz v dobe trvania jeden rok.
Žiadame vytvoriť pozíciu osobného poradcu pri finančných záležitostiach a pri riešení osobného
bankrotu.
Žiadame lepšie ohodnotenie za cenu práce v odľahlejších regiónoch, podporu zamestnávateľa a
administratívne zjednodušenie zamestnávania.
Žiadame tvorbu a podporu sociálnych a obecných podnikov a stimuláciu súkromných investorov v menej
rozvinutých regiónoch s prítomnosťou rómskych komunít.
Vyzývame predstaviteľov štátu a celú spoločnosť, aby nás Rómov brali ako rovnocenných partnerov a
počúvali náš hlas s úctou a porozumením.

Tak sme sa uzniesli.

