Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov
rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu
Hlavným ideovým zámerom projektového návrhu je prostredníctvom posilnenia
existujúceho národného a budovania nadnárodného referenčného mechanizmu zabezpečiť
adresnú prevenciu najrizikovejších skupín obyvateľstva, najmä v marginalizovaných
rómskych komunitách pred ich vykorisťovaním, najmä na nútenú prácu a tiež inými formami
vykorisťovania. Jednotlivé projektové aktivity majú smerovať k vytvoreniu nových nástrojov
cielenej prevencie, resp. k ich rozšírenej implementácii na horizontálnej úrovni zapojením
nových subjektov a tiež k zdieľaniu skúseností nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej
úrovni. Širokospektrálnosť projektových aktivít vychádza z potreby zníženia zraniteľnosti
potenciálnych obetí pochádzajúcich z rómskych komunít prostredníctvom filmu a iných
propagačných materiálov distribuovaných nielen na území Slovenskej republiky, ale aj vo
Veľkej Británii, ktorá bola na základe doterajších skúseností Slovenskej republiky
vyhodnotená ako najčastejšia cieľová krajina obetí obchodovania s ľuďmi. V druhom rade
bude v oblasti prevencie za účelom zvyšovania povedomia zamestnávateľov o problematike
obchodovania s ľuďmi vytvorená príručka preventívneho charakteru pre zamestnávateľov z
rôznych pracovných odvetví. Adresnosť vyššie uvedených preventívnych aktivít sa má
dosiahnuť prostredníctvom realizácie výskumu zameraného na analýzu prípadov obetí
pochádzajúcich z rómskych komunít z vybraných regiónov Slovenskej republiky vo Veľkej
Británii.
Projekt je zameraný na posilnenie preventívnych aktivít za účelom zvýšenia povedomia
príslušníkov rómskych komunít o rizikách spojených s prácou v zahraničí, ako i zástupcov
vybraných odborných štátnych i neštátnych subjektov o účinnej prevencii v rómskych
komunitách, a to posilnením aktivít v oblasti propagačných kampaní, tréningových aktivít,
workshopov a medzinárodnej konferencie a rozšírením referenčného mechanizmu.
Trvanie projektu je 24 mesiacov.
Cieľom projektu je znížiť riziko ohrozenia špecifických skupín obyvateľstva obchodovaním
s ľuďmi, predovšetkým za účelom nútenej práce a iných foriem vykorisťovania ako nútené
žobranie a nútená kriminalita. Aktivity projektu sú zamerané na:
 posilnenie spolupráce subjektov zapojených do boja proti obchodovaniu s ľuďmi
(posilnenie kooperácie v rámci existujúcich sietí expertov začlenených do národného
referenčného rámca, ako aj expertov zo zahraničia, formou workshopov
a medzinárodnej konferencie, a to za účelom plnenia, monitorovania
a vyhodnocovania aktivít projektu),
 rozšírenie referenčného rámca (na národnej aj nadnárodnej úrovni zapojením nových
subjektov),
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výskum (za účelom zmapovania fenoménu vykorisťovania príslušníkov rómskych
komunít vo Veľkej Británii),
prevenciu (zvýšením informovanosti primárne v rómskych komunitách a taktiež
širokej i odbornej verejnosti o nových formách obchodovania s ľuďmi, predovšetkým
o nútenej práci, prostredníctvom vytvorenia a vysielania filmu, šírením preventívnych
materiálov, osvetou, vydaním metodickej príručky a školiaceho manuálu),
tréningové aktivity (určené pre zástupcov vybraných subjektov so zameraním sa na
prevenciu a identifikáciu obchodovania s ľuďmi v rómskych komunitách).

Konkrétne výstupy jednotlivých aktivít budú:
 analýza prípadov vykorisťovania obetí pochádzajúcich z rómskych komunít,
 film ako nástroj prevencie v rómskych komunitách a zároveň ako školiaci materiál,
 posilnenie národného a budovanie nadnárodného referenčného mechanizmu,
 príručka pre zamestnávateľov v rizikových oblastiach z hľadiska obchodovania
s ľuďmi,
 preventívne materiály - plagáty, bilboardy v rôznych jazykových mutáciách,
 nový tréningový modul a príručka pre účastníkov školení,
 vyškolený odborný personál (300 účastníkov) na prevenciu obchodovania v rómskych
komunitách,
 správa z prieskumu účinnosti prevencie v rómskych komunitách,
 medzinárodná konferencia za účelom výmeny najlepších skúseností,
 výstupná správa z implementácie projektu.
Všeobecným cieľom projektu je znížiť riziko ohrozenia špecifických skupín obyvateľstva
obchodovaním s ľuďmi, predovšetkým
za účelom nútenej práce a iných foriem
vykorisťovania ako nútené žobranie a nútená kriminalita.
Všeobecný cieľ projektu by mal byť dosiahnutý prostredníctvom 3 špecifických cieľov
obsiahnutých v konkrétnych aktivitách projektového návrhu, a to:
1. posilnenie národného a budovanie nadnárodného referenčného mechanizmu
zapojením nových subjektov - koordinácia a metodické usmernenie vybraných subjektov
(budovanie kapacít, školenia, workshopy a konferencia),
2. zmapovanie aktuálneho stavu v oblasti príčin zraniteľnosti, podmienok a modusu
operandi vykorisťovania najrizikovejších skupín obyvateľstva - výskum,
3. zvýšenie povedomia špecifických skupín obyvateľstva o fenoméne obchodovania
s ľuďmi, najmä o rizikách spojených s prácou v zahraničí - film a propagačné materiály.
Projekt bude z geografického hľadiska implementovaný na území dvoch krajín, a to
Slovenskej republiky a Veľkej Británie. Výstupy projektu však budú sprístupnené všetkým
subjektom pôsobiacim v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi aj ďalším krajinám EÚ,
najmä prostredníctvom výmeny skúseností na medzinárodnej konferencii plánovanej na záver
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projektu, ako aj ďalšími formami distribúcie výstupov, napr. ich zverejnením na internetovej
stránke žiadateľa alebo publikáciami v odborných časopisoch, či aktívnymi vystúpeniami na
iných medzinárodných fórach. Pôjde najmä o závery a odporúčania z workshopov
a medzinárodnej konferencie, jednotlivé propagačné materiály, ktoré budú preložené do
maďarského, rómskeho a anglického jazyka, taktiež o vykonaný prieskum k účinnosti
propagačnej kampane zameranej na zvýšenie povedomia rómskych komunít. Záverečná
správa z výskumu o fenoméne vykorisťovania obetí pochádzajúcich z rómskych komunít
bude obsahovať aj odporúčania v oblasti zavedenia adresných opatrení prevencie pre krajiny
strednej a východnej Európy, ktoré majú tiež početné zastúpenie rómskych komunít.
Vzhľadom na skutočnosť, že rómske komunity, keďže ide o sociálne-ekonomicky
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, patria k tým najohrozenejším z pohľadu rizika
obchodovania s ľuďmi, je riešenie problému prevencie ich vykorisťovania výzvou nielen pre
Slovenskú republiku. Realizáciou projektového návrhu sa teda nielen overí navrhnutý model
prevencie obchodovania príslušníkov rómskych komunít v praxi, ale vytvoria sa aj
predpoklady pre rozšírenie tohto modelu do iných krajín a následne aj pre vzájomné
porovnanie skúseností a najmä dát.
Očakávaným výsledkom implementácie projektu je zníženie sociálne vylúčených
spoločenstiev.
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