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ÚVOD 

 

Občianske združenie Quo vadis je rómsko ‐ nerómske občianske združenie, so sídlom vo Zvolene. 

Združuje ľudí s cieľom budovať multikultúrnu spoločnosť a inklúziu sociálne vylúčených skupín so 

zameraním na rómske spoločenstvo, usilujúc sa o humanizáciu a demokratizáciu spoločenského 

života.  

Dokument „Analýza a stratégia rozvoja občianskeho združenia QUO VADIS“ bola vypracovaná na 

základe podpory Open Society Institute a Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. 

Jeho cieľom je prispieť k efektívnejšiemu budovaniu kapacít združenia pri presadzovaní pozitívnych 

zmien v oblasti zdravia Rómov a Rómiek.  Dokument je určený hlavne pre potreby OZ Quo vadis. 

 

Dokument má svoju analytickú a strategickú časť. Analýzy boli zamerané na činnosť organizácie, 

organizačnú štruktúru, kvalitu, kapacitu a pripravenosť ľudských zdrojov a finančné zdroje.  Rovnako 

sa analyzovali aj potreby cieľových skupín. V rámci analýz boli použité viaceré kvalitatívne 

i kvantitatívne metódy.  

Všetky získané informácie sa stali podkladom pre strategickú časť dokumentu, návrhy smerovania 

organizácie, formulovanie cieľov, zámerov a návrhov aktivít na ich dosiahnutie, plán budovania 

a posilnenia kapacít, ako aj advokačnú stratégiu pri presadzovaní pozitívnych zmien v oblasti zdravia 

Rómov a Rómiek.   

 

Tento dokument bol spracovaný Centrom vzdelávania neziskových organizácií (CVNO). 

 

 

 

 

 

 

 

Literatúra:  

Výročná správa činnosti občianskeho združenia QUO VADIS za rok 2010  
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1. ANALÝZA ORGANIZÁCIE, ORGANIZAČNÝ AUDIT 
 

1.1. Poslanie OZ QUO VADIS  

 

Teoretické východiská  

 

Poslanie neziskovej organizácie (misia) je hlavný dôvod založenia neziskovej organizácie, ktorý 

vyjadruje, prečo organizácia v spoločnosti pôsobí a čo chce svojou činnosťou dosiahnuť.  

Zdroj: Fórum donorov 

 

Efektívne poslanie neziskovej organizácie (písomné alebo ústne prehlásenie) vo svojej podstate 

predstavuje: 

- vymedzenie aktivít neziskovej organizácie, 

- definíciu filozofie, hodnôt, vzťahov, stratégie,  

- krédo, víziu, vyjadrenie účelu fungovania neziskovej organizácie. 

 

Ide o trvalé prehlásenie účelu, ktorý prináša jasnú víziu o súčasných i budúcich činnostiach NO v 

oblasti produktov/služieb, trhu, hodnôt, názorov a spôsobov konkurenčného odlíšenia. Organizácia 

ním zdôvodňuje svoju existenciu a definuje jej význam. 

Dôvody stanovenia poslania môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

- efektívne poslanie je kľúčovým nástrojom strategickej orientácie NO na jej hlavné aktivity, 

- efektívne poslanie vymedzuje smer činnosti, je vyjadrením strategických zámerov, prianí a 

úsilia podniku.  

 

Pri stanovení efektívneho poslania treba mať na zreteli, že: 

- je potrebné vyvarovať sa príliš všeobecnej, ale aj príliš špecifickej definície, 

- je nutné zvážiť, ktorej cieľovej skupiny sa poslanie týka (sú to nielen manažéri neziskovej 

organizácie, ale i jej radoví zamestnanci a dobrovoľníci, hlavne zamestnanci a dobrovoľníci v 

tzv. prvej línii), 

- je nevyhnutné chápať všetky podmienky a súvislosti danej, napr. humanitárnej činnosti, 

- poslanie musí byť jedinečné (overené testom zameniteľnosti, ktorým sa zistí jeho originalita a 

nemožnosť zameniteľnosti s poslaním inej NO). 

 

Organizácia vytvára svoje poslanie tak, aby platilo spoločne pre manažérov, zamestnancov a v 

mnohých prípadoch aj pre jej klientov. Dobre vypracované poslanie vytvára u všetkých 

zainteresovaných pocit súdržnosti a jednotnosti pri jeho napĺňaní. Poslanie funguje ako „neviditeľná 

ruka“, ktorá vedie zamestnancov (často aj geograficky rozptýlených) k tomu, aby pracovali 

samostatne a pritom kolektívne smerom k realizácii cieľov neziskovej organizácie. 

Zdroj : doc. Ing. Mária Rostášová, CSc. 
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OZ Quo vadis bolo zaregistrované 20. apríla 2007, ako občianske združenie. Pri redefinícii poslania 

OZ Quo vadis sme pracovali s viacerými verziami poslania a kľúčových činností. Východiskom boli 

stanovy, výročné správy o činnosti združenia,  webová stránka združenia a výstupy z workshopov 

pracovníkov. OZ Quo vadis má pôvodné stanovy z roku 2007.  

Tabuľka č. 1: Poslanie OZ Quo vadis 

Stanovy OZ Quo vadis webová stránka 

výročné správy o činnosti 

workshopy 

 

PREAMBULA 

Združuje ľudí, ktorých cieľom je 

budovanie multikultúrnej 

spoločnosti a inklúzie sociálne 

vylúčených skupín so zameraním 

na rómske spoločenstvo, 

usilujúcich sa o humanizáciu 

a demokratizáciu spoločenského 

života. 

 

POSLANIE 

Poslaním a cieľom združenia je 

integrácia sociálne vylúčených 

skupín obyvateľstva, 

zasadzovanie sa za 

odstraňovanie všetkých foriem 

diskriminácie obyvateľstva 

v sociálnej a ekonomickej 

exklúzii, s akcentom na Rómov 

a ženy, presadzovanie sociálnej a 

ekonomickej spravodlivosti, 

gender mainstreamingu, 

rozvíjanie demokracie a 

otvorenej občianskej spoločnosti, 

 posilňovanie efektívnej účasti 

občanov na rozhodovaní o 

veciach verejného záujmu a tým 

prispievanie k vytváraniu 

predpokladov 

k trvaloudržateľnému rozvoju 

spoločnosti a k zvyšovaniu kvality 

života Rómov i Nerómov, žien i 

mužov. 

 

POSLANIE  

Quo vadis, o.z. je občianskym 

združením vo Zvolene (založené v 

apríli 2007), ktoré združuje ľudí s 

cieľom budovať multikultúrnu 

spoločnosť a inklúziu sociálne 

vylúčených skupín so zameraním 

na rómske spoločenstvo, usilujúc 

sa o humanizáciu a 

demokratizáciu spoločenského 

života.  

 

VÍZIA 

Hlavnou víziou OZ Quo vadis z 

dlhodobého hľadiska je 

vybudovanie komplexného a 

viacúčelového zariadenia, 

zameraného na rozvoj rómskej a 

nerómskej komunity 

prostredníctvom systematického 

vzdelávania, osvetovej činnosti a 

prostredníctvom ďalších aktivít v 

oblasti rodovej a 

protipredsudkovej výchovy i 

zmierňovania intolerancie v 

každom z nás. 

 

 

Poslaním OZ Quo vadis je : 

Združuje výchovno – vzdelávacie 

inštitúcie, ktorých cieľom je realizovať 

formálne a neformálne vzdelávanie, za 

účelom rozvoja a udržiavania 

multikulturálnosti 

 

 ... vytvára podmienky pre výchovno – 

vzdelávacie inštitúcie  

 

... poskytuje im prostriedky    

 

... zameriava sa na Rómske etnikum 

 

.... spájanie kultúr, vyrovnávanie 

rozdielov 

 

... bojuje proti diskriminácii 

 

Sprostredkovateľ vo vzájomných 

vzťahoch majority a minority 

 

Združovanie výchovno – vzdelávacích 

inštitúcií zameraných na formálne 

a neformálne vzdelávanie 

prostredníctvom ... 

 

... za účelom posilňovania 

a vyrovnávania šancí jednotlivcov a 

skupín 
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Tabuľka č. 2: Zameranie činnosti OZ Quo vadis  

Stanovy OZ Quo vadis Úvodné workshopy  Záverečné workshopy 

- koordinácia a sieťovanie organizácií 

s podobným zameraním 

- komunikácia a spolupráca so štátnymi, 

verejnými a neštátnymi inštitúciami 

v oblasti aktivít príbuznými s cieľmi 

a zameraním združenia 

- lobbing zameraný na presadzovanie 

potrebných aktivít na lokálnej, 

regionálnej, národnej i medzinárodnej 

úrovni 

- komunikácia so širokou verejnosťou 

- formovanie verejnej mienky 

- spolupráca s médiami za účelom 

zviditeľňovania  pozitívnych vzorov ľudí 

v sociálnej exklúzii 

- aktivity v oblasti presadzovania rodovej 

rovnosti 

- aktivity v oblasti výchovy a formálneho aj  

neformálneho vzdelávania 

- organizovanie voľnočasových aktivít pre 

deti, mládež a celú rodinu 

- aktivity v oblasti podpory zamestnanosti 

a ekonomickej samostatnosti žien i sociálne 

znevýhodnených skupín obyvateľstva 

- aktivity v oblasti komunitného rozvoja 

a nízkoprahových aktivít so zameraním na 

ženy a na rodinu 

- poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych 

služieb, právneho a sociálneho poradenstva 

i v oblasti zdravia žien a detí 

- osvetová, publikačná, konzultačná činnosti 

- organizovanie spoločenských akcií, 

kultúrnych podujatí a kampaní 

- realizovanie propagačných aktivít 

súvisiacich s predmetom činnosti združenia 

- výskumné aktivity, analýzy a monitorovanie 

- aktivity v oblasti podpory líderstva 

a výchovy lídrov participujúcich na 

integrácii žien a Rómov vo všetkých 

aspektoch spoločenského života 

- mobilizácia a inicializovanie zakladania 

ďalších mimovládnych organizácií 

- podpora a dohľad pri 

umeleckom 

a voľnočasovom 

vzdelávaní 

- neformálne vzdelávanie  -  

akreditácia vzdelávacích 

programov 

- projektová činnosť  

- výskum 

- advokačná činnosť 

- kultúrne podujatia (súťaže, 

festivaly) 

- okrajovo sociálna činnosť  

- mediácia 

- publikačná činnosť 

 
 
Kľúčové témy:  

- ľudské práva  

o rodová rovnosť 

o predsudky 

o tolerancia 

o reprodukčné práva 

o šikana 

- rómska problematika – 

prierezová oblasť 

- inkluzívne vzdelávanie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- akreditované 

vzdelávanie, kurzy 

v kľúčových témach 

- workshopy, semináre, 
konferencie, okrúhle 
stoly ku kľúčovým 
témam – od lokálnej po 
národnú, až 
medzinárodnú úroveň 

- mediálna stratégia, 

kampane,  publikovanie 

článkov, tlačové 

konferencie počas 

okrúhlych stolov, pri 

prezentáciách výstupov 

projektov, tvorba 

databázy novinárov 

- ovplyvňovanie verejnej 
mienky 

- advokácia 
- zvýšenie informovanosti 

o možnostiach pomoci v 
kľúčových témach  
1) pomocou vzdelávania 
2) informačných 
kampaní 

- budovanie kapacít 
- kvantitatívne 

a kvalitatívne prieskumy 
- vytvorenie platformy 

partnerov a 
stakeholdrov 

-  stratégie MVO v oblasti 
gender v BBSK 

- pripomienkovanie 
návrhov a zákonov 

- členstvo v komisiách 
- účasť na národných 

projektoch 
 

Kľúčové témy: 

- reprodukčné práva,  

- násilie v rodinách,  

- inkluzívne vzdelávanie 
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ZISTENIA: 

OZ Quo vadis v súčasnosti pracuje s viacerými, aj keď podobnými verziami poslania. Oficiálna verzia 

poslania je pomerne všeobecná a široká. Od svojho vzniku sa Quo vadis programovo výrazne rozvíjalo 

a expandovalo.  

Určité disproporcie sú aj pri prezentovaní  činností a aktivít OZ Quo vadis. Tým, že Quo vadis od 

svojho vzniku iniciovalo vznik viacerých MVO, časť pôvodných činností prešlo do ich pôsobnosti. 

V súčasnosti prevláda v OZ Quo vadis tendencia venovať sa vlastným odborným aktivitám.  

 

1.2. Identifikácia kľúčových aktivít a programov a ich potenciál   

 

OZ Quo vadis má v súčasnosti bohatú obsahovú ponuku i tematické zameranie programov.   

OZ Quo vadis je zriaďovateľom dvoch neziskových organizácií – Súkromné centrum voľného času Quo 

vadis, n.o. a Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis, n.o.. Súčasne je zakladateľom 

občianskeho združenia Montessori. OZ Montessori je od minulého roka zriaďovateľom Súkromnej 

materskej školy Montessori, n.o.   

Quo vadis malo pôvodne (2007 – 2008) vymedzené 3 hlavné oblasti zamerania:  

- Oblasť vzdelávania 
- Oblasť rodovej rovnosti 
- Oblasť marketingu 

 

Od roku 2009 sa spektrum  aktivít a programov rozšírilo: 

- Oblasť vzdelávania a lektorskej činnosti 
- Oblasť rodovej rovnosti  
- Oblasť výskumu a participácie na verejnom živote 
- Oblasť marketingu 

 

Na základe analýz a diskusií na spoločných workshopoch s pracovníkmi Quo vadis sa začalo uvažovať 

o potrebe nového programového vymedzenia. Uvažovalo o viacerých alternatívach  samostatných, 

ucelených programov:.  

Samostatné programy Quo vadis – variant 1: 

- Domáce projekty 

- Komerčné aktivity 

- Medzinárodné projekty 

Samostatné programy Quo vadis – variant 2: 

- Inkluzívne vzdelávanie 

- Ľudské práva  

- Vzdelávanie 

- Expertná činnosť pre iných 

Samostatné programy Quo vadis – variant 3: 

- Quo vadis ako zriaďovateľ 

- Projekty  

- Komerčné aktivity 

- Výskum a expertná práca 
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Samostatné programy Quo vadis – variant 4: 

- Quo vadis ako zriaďovateľ 

- Projekty – domáce a zahraničné v oblastiach inkluzívne vzdelávanie, gender, ľudské práva 

- Komerčné aktivity – akreditované vzdelávanie 

- Advokácia, výskum  a expertná činnosť 

 

Tabuľka č. 3: Samostatné programy Quo vadis - variant 4 

Strategický program Zameranie 

SP 1  Quo vadis ako zriaďovateľ 

SP 2   Projekty – domáce a zahraničné v oblastiach inkluzívne vzdelávanie, gender, 

ľudské práva 

SP 3 Komerčné aktivity – akreditované vzdelávanie 

SP 4 Advokácia, výskum  a expertná činnosť 

 

Svojou štruktúrou napokon najviac vyhovoval variant 4.  

Uvedené strategické programy sa stali základom pre novú programovú štruktúru OZ Quo vadis. 

S vedením OZ Quo vadis sme identifikovali pre všetky strategické programy (SP) ich silné stránky 

(prednosti), slabé stránky, príležitosti a riziká (hrozby) okolitého prostredia. Potom sme im priradili 

hodnotu dôležitosti od 1 – 10, kde stupeň 10 značí najväčšiu silu daného faktora: 

 

Tabuľka č. 4: Silné stránky samostatných programov Quo vadis 

 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 

Silné stránky 
Zriaďovateľ 

 
Projekty 

 
Komerčné 

aktivity 
Advokácia 
a experti 

Odbornosť v nosných témach 7 8 7 9 

Silný administratívny tím 8 8 5 4 

Úspešné projekty OZ 5 7 5 7 

Dobré kontakty 5 5 5 8 

Vhodné priestory 9 9 9 5 

OZ je členom viacerých platforiem 0 5 5 8 

SPOLU 34 42 36 41 

(aký to má vplyv na jednotlivé typy programov od 1 najmenší vplyv – 10 maximálny vplyv) 

 

 

Tabuľka č. 5: Slabé stránky samostatných programov Quo vadis  

SP 1 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 

Slabé stránky  Zriaďovateľ 
 

Projekty 
 

Komerčné 
aktivity 

Advokácia 
a experti 

Poddimenzovaný personál v oblasti odborného 
vzdelávania (málo interných lektorov) 

0 7 10 5 

Veľa aktivít s nízkym projektovým rozpočtom 0 10 5 8 

Nedostatočná medializácia 9 9 9 9 

Málo medzinárodných projektov 4 10 3 5 
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Limitované jazykové kompetencie (AJ) 3 9 3 8 

Chýba fundraising 5 9 9 9 

SPOLU 21 54 39 44 

 

Tabuľka č. 6: Príležitosti samostatných programov Quo vadis 

 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 

Príležitosti 
Zriaďovateľ 

 
Projekty 

 
Komerčné 

aktivity 
Advokácia 
a experti 

Téma rodovej rovnosti a inkluzívneho 
vzdelávanie je v súčasnosti „IN“ 

5 10 8 9 

Medzinárodné projekty 5 8 5 8 

Dopytovo-orientované vzdelávacie projekty  0 10  5 3 

SPOLU 10 28 18 20 

 

Tabuľka č. 7: Ohrozenia samostatných programov Quo vadis 

 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 

Hrozby 
Zriaďovateľ 

 
Projekty 

 
Komerčné 

aktivity 
Advokácia 
a experti 

Nie je politická vôľa – málo finančných prostriedkov 
na riešenie rómskej problematiky 

5 9 4 9 

Finančne poddimenzovaný 3. sektor 2 10 5 9 

Malé kapacity z radov Rómov pri riešení rómskej 
problematiky 

4 8 4 5 

SPOLU 11 27 13 23 

 

Tabuľka č. 8: Vyhodnotenie vplyvu SWOT na programy Quo vadis  

 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 

Programy 
Zriaďovateľ 

 
Projekty 

 
Komerčné 

aktivity 
Advokácia 
a experti 

Silné verzus slabé stránky 13  -12  -3  -3  

Príležitosti verzus ohrozenia -1  1  5  -3  
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Aplikácia matice SWOT pre jednotlivé SP OZ Quo vadis, kde plocha kruhov znázorňuje  relatívne 

„veľkosť“ každej SP.  

Graf č.1: SWOT analýza samostatných programov Quo vadis - vyhodnotenie 

 

ZISTENIA: 

Ani jeden strategický program sa nenachádza v „najlepšom“ kvadrante, kde prevládajú silné stránky 

OZ Quo vadis  nad slabými a vonkajšie príležitosti nad hrozbami. Z pohľadu analýzy SWOT je potrebné 

pracovať na posilnení všetkých programov.   Odporúčanými akciami sú: 

- výrazne odborne a personálne posilniť strategické programy 2 až 4 

- zlepšiť fundraising 

- cielene posilniť  medializáciu 

- posilniť projektové aktivity    

- zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti v oblasti projektového riadenia  

- posilniť spoluprácu s ostatnými OZ  

 

1.3. Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia  

 

Quo vadis ako zriaďovateľ a zakladateľ 

 

Hlavnou víziou OZ Quo vadis, z dlhodobého hľadiska, bolo vybudovanie komplexného a 

viacúčelového zariadenia, zameraného na rozvoj rómskej a nerómskej komunity prostredníctvom 

systematického vzdelávania, osvetovej činnosti a prostredníctvom ďalších aktivít v oblasti rodovej a 

protipredsudkovej výchovy i zmierňovania intolerancie v každom z nás.  

Pôvodný zámer konceptu programovej činnosti Quo vadis plánoval vybudovať širokú sieť zariadení.  

 



Budovanie kapacít občianskeho združenia QUO VADIS pri presadzovaní pozitívnych zmien v oblasti 

zdravia Rómov a Rómiek 

Analýza a stratégia občianskeho združenia QUO VADIS 11 

 

V súčasnosti je Quo vadis zriaďovateľom dvoch neziskových organizácií a zakladateľom jedného 

občianskeho združenia.  

Schéma č. 1: Pôvodný plán konceptu programovej činnosti OZ Quo vadis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2: OZ Quo vadis ako zriaďovateľ a zakladateľ ďalších subjektov 

 

 

Súkromná základná umelecká škola Quo vadis, nezisková organizácia, zriadená ku dňu 1.9.2008 

Sídlo / pôsobnosť :  

Zvolen, I. Krasku 7 

Pobočka Sielnica, Základná škola s materskou školou  

Pobočka Pliešovce, Základná škola Pliešovce 
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Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií školy:  
Výchovno – vzdelávacie školské zariadenie pre organizovanie umeleckej a mimoškolskej záujmovej 

činnosti za účelom zvyšovania kvality umeleckej prípravy talentovaných detí aj zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

Súkromné centrum voľného času Quo vadis, nezisková organizácia, zriadená ku dňu 1.9.2008 

Sídlo / pôsobnosť : 

Zvolen, I. Krasku 7 

Pobočka Sielnica, Základná škola s materskou školou  

Pobočka Pliešovce, Základná škola Pliešovce 

Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií školy:  
Výchovno – vzdelávacie školské zariadenie pre organizovanie umeleckej a mimoškolskej záujmovej 
činnosti za účelom zvyšovania kvality umeleckej prípravy talentovaných detí aj zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 
 

MONTESSORI, občianske združenie zaregistrované 20.2.2010 

Sídlo:  

Zvolen, I. Krasku 7 

Ciele a činnosť 

1. Poslaním a cieľom združenia je aplikácia a šírenie poznatkov pedagogickej koncepcie Márie 

Montessori v podmienkach slovenského školského systému, ktorá v čase svojho vzniku 

spôsobila revolučné zmeny vo vzdelávaní a výchove detí. Mária Montessori priniesla úplne 

nový pohľad na detstvo. Vychádza zo silných stránok dieťaťa a upriamuje sa na energiu, silu, 

s ktorou sa dieťa vyvíja k samostatnosti a nezávislosti. Chápe detstvo ako významný fenomén 

v živote človeka a spoločnosti. 

 

2. Na dosahovanie svojich cieľov združenie vyhľadáva, podporuje a aktivizuje občanov a ich 

skupiny a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov prostredníctvom: 

 Koordinácie a sieťovania organizácií s podobným zameraním 

 Komunikácie a spolupráce so štátnymi, verejnými a neštátnymi inštitúciami 

v oblasti aktivít príbuzných s cieľmi a zameraním združenia 

 Lobbingu zameraným na presadzovanie potrebných aktivít  na lokálnej, 

regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni 

 Advokáciou v oblasti vzdelávania 

 Komunikácie so širokou verejnosťou 

 Formovania verejnej mienky 

 Spolupráce s médiami za účelom zviditeľnenia pozitívnych výsledkov 

edukačného procesu podľa Márie Montessori 

 Aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania 

 Osvetovej, publikačnej, konzultačnej činnosti 

 Organizovania spoločenských akcií, kultúrnych podujatí a kampaní 

 Realizovania propagačných aktivít súvisiacich s predmetom činnosti združenia 

 Výskumných aktivít, analýz a monitorovaním 



Budovanie kapacít občianskeho združenia QUO VADIS pri presadzovaní pozitívnych zmien v oblasti 

zdravia Rómov a Rómiek 

Analýza a stratégia občianskeho združenia QUO VADIS 13 

 

 Mobilizácie a inicializovania zakladania vzdelávacích a východných inštitúcií 

presadzujúcich myšlienky a postoje Márie Montessori 

 Aktivít v oblasti výchovy a formálneho aj neformálneho vzdelávania 

 Organizovania voľnočasových aktivít pre deti, mládež a celú rodinu 

Súkromná materská škola MONTESSORI, nezisková organizácia zriadená OZ MONTESSORI 1.9.2012 

Sídlo:  

Zvolen, ul. Štefánika 46 

Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií školy:  
Výchovno – vzdelávacie školské zariadenie pre deti v predprimárnom veku. Hlavným posolstvom SMŠ 

Montessori je humanizácia človeka s dôrazom na globálnu výchovu a vzdelávanie humanistickou 

výchovou. 

Projekty Quo vadis 

Každoročne od roku 2008 organizuje OZ Quo vadis ROMA FEST ZVOLEN  

 

rok 2012 

CESTA K DOHODE 

Primárnym cieľom projektu je iniciovať a sformovať  skupinu 14 mladých aktívnych ľudí, ktorá cez 

nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a kompetencie prostredníctvom cielených školiacich aktivít bude 

pôsobiť ako  rovesnícky mediačný klub alebo zmierovacia rada  v školskom aj mimoškolskom 

prostredí. Rovesnícki mediátori a mediátorky budú pripravení zrealizovať v rôznych školách 

workshopy, kde oboznámia svojich rovesníkov o mediácii – humánnom riešení sporov a budú tiež 

riešiť reálne podnety na školské spory. 

Projekt je určený pre študentov, študentky a mladých ľudí vo veku 15 - 30 rokov, pôsobiacich v 

žiackych alebo študentských školských radách; pôsobiacich ako mládežnícki lídri a líderky alebo 

pracovníci a pracovníčky s mládežou. Projekt je plánovaný na 15 mesiacov. Výstupom projektu budú 

propagačné materiály, Ročenka o rovesníckej mediácii a projektová publikácia s prideleným ISBN. 

Projekt podporila Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, program Mládež. 

 

OBRAZ RÓMSKEJ ŽENY 

Projekt je nastavením zrkadla verejnosti a jeho pohľadu na postavenie rómskej ženy v spoločnosti 

plnej rodových stereotypov, ktoré sú čiastočne zodpovedné za nedostatočný stupeň participácie 

rómskych žien na verejnom živote. Uvedomenie si svojho nerovnocenného postavenia je prvým 

apelom k budovaniu sebavedomia rómskych žien, ktoré postupne pravidelným vzdelávaním zvýši ich 

záujem o obhajobu svojich práv a práv komunity v ktorej žijú. Emotívnym zážitkom zo životných 

príbehov protagonistiek prispeje k pozitívnej medializácii rómskych žien schopných hájiť ľudské práva 

a právo na dôstojný život. Za najvyšší spoločensky dosah možno považovať zrod rómskych žien a 

mužov - argumentačne a odborne pripravených na „účinkovanie v politickom divadle“. Popri 

advokačno rodových tréningoch je výstupom projektu kalendár rómskych žien, dokument o živote 

rómskych žien a kvalitatívny výskum o živote a zmarených snoch žien v rómskych komunitách. 

Projekt podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. 
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rok 2011 

POMÔŽ MI , ABY SOM TO DOKÁZAL SÁM 

Hlavným zámerom projektu je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy doučovania pre 

rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogiky a jej 

didaktického materiálu sú vedené a doučované iným spôsobom, ako bežne v školách, s dôrazom na 

rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. 

Doučovaním inovatívnym spôsobom mal projekt za cieľ vyrovnať šance týmto deťom tak, aby mohli 

byť seberovnými partnermi s deťmi z majoritnej spoločnosti a podnetného prostredia. Súčasne s 

doučovacími aktivitami prebehnú odborné workshopy a tvorenie edukačných pomôcok a metodickej 

príručky pre pedagogických pracovníkov, ktoré majú zámer otvoriť diskusiu o špecifikách edukácie 

žiakov z málo podnetného prostredia a Montessoriovej pedagogike ako jednej z východísk zlepšenia 

študijných výsledkov rómskych žiakov z marginalizovaného prostredia.  

 

RODOVÝ TRÉNING - POSILNENIE NAŠICH HLASOV 

Občianske združenie QUO VADIS, o.z. v spolupráci s Možnosť voľby, o.z. organizoval vzdelávanie 

členiek a členov rómskych a prorómskych MVO zameraných na profesionalizáciu, zvyšovanie 

vedomostí, zručností v oblasti rovnosti žien a odborných znalostí s cieľom ich uplatnenia v advokácii a 

vzdelávacej činnosti. Akreditované vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti bude poskytované 

externými školiteľmi prostredníctvom štyroch / troch trojdňových tréningov.  

Pridanou hodnotou projektu bolo v spolupráci s partnerskými organizáciami vypracovať stratégiu a 

plán činnosti na podporu rovnosti žien a mužov, ktorý umožní strategickejšie a stabilnejšie 

fungovanie našich organizácií v presadzovaní rovnosti žien a mužov na miestnej i národnej úrovni. 

 

rok 2010 

MLADÍ BEZ PREDSUDKOV  
Primárnym cieľom projektu „Mladí bez predsudkov“ bolo zaktivizovať mladých ľudí zo Zvolena v 

ľudsko – právnej oblasti prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti participácie a 

antidiskriminácie.  

Fundamentálnym prostriedkom pre naplnenie cieľa bol najmä: 

- rozvoj uvedomenia si interkultúrneho rozmeru v ich bežnom živote,  

- objavenie ich postojov voči inakosti a diskriminácii,  

- budovanie ich povedomia a pochopenia témy ako bázy pre zamyslenie sa nad rozdielmi a 

stereotypmi v spoločnosti  

- a prebudenie ich záujmu o boj proti rasizmu, xenofóbii a akýmkoľvek prejavom intolerancie, 

čo v plnej miere napĺňa ciele a priority programu mládež v akcii. 

Rozhodujúcimi nástrojmi k dosiahnutiu cieľa bola podpora skupiny 12 mladých ľudí k vytváraniu si 

sebareflexie a formovania vlastných postojov v oblasti diskriminácie vo Zvolene, vyjadrovanie svojich 

názorov a podieľanie sa na scitlivení verejnosti prostredníctvom vlastných životných príbehov, ktoré 

budú prezentované verejnosti vo forme Živej knižnice. 

 
MONTESSORI KLUB  
Hlavným zámerom projektu bolo experimentálne zavedenie alternatívnej metódy vyučovania pre 

rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogike a jej 
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didaktického materiálu budú vedené a vyučované iným spôsobom, ako v bežných školách, s dôrazom 

na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. 

Hlavným účelom projektu je podpora vzdelávania a výchovy rómskych detí z marginalizovaného 

prostredia v novozriadenom Montessori klube.  

 
MENTORING A TÚTORING RÓMSKYCH ŽIAKOV ZŠ 
Projekt mal kontinuálny charakter a nadväzuje na pilotný projekt “Čo sú to špeciálne školy”, ktorého 

dlhodobým cieľom bolo postupné znižovanie počtu rómskych žiakov na špeciálnych školách a to 

prostredníctvom šírenia osvety a informovanosti v rómskych komunitách, ktoré QUO VADIS 

realizovalo od roku 2007 do júna 2009 a tiež doplnkového projektu Mentoring a tútoring rómskych 

prvákov na základných školách realizovanom pilotne počas 2 polroku školského roku 2008/2009. Oba 

projekty boli podporené Rómskym vzdelávacím fondom /REF/ z Budapešti.  

Projekt „Mentoring a tútoring rómskych žiakov ZŠ“ bol opätovne podporený Rómskym vzdelávacím 

fondom /REF/ z Budapešti a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

 

Hlavným cieľom projektu bola podpora vzdelávania a výchovy rómskych detí z marginalizovaných 

rómskych komunít v školských zariadeniach. Cieľom bolo kontinuálne zabezpečiť zvýšenú úspešnosť 

rómskych žiakov prvých a druhých ročníkov základných škôl (a následne prvého stupňa) vo 

vzdelávacom procese a taktiež zabrániť častému preraďovaniu rómskych žiakov prvého stupňa do 

základných špeciálnych škôl ako i opakovaniu ročníkov z dôvodu nezvládnutia náročnosti učiva.  

 
rok 2009 

Pokračovanie činnosti SZUŠ a SCVČ Quo vadis 
 
V priebehu roku 2009 sa Quo vadis, o.z. podieľalo na prieskume projektu Kultúrneho združenia 
Rómov SR z Banskej Bystrice s názvom „ Dáta o ľudských právach rómskych žien“, ktorý bol 
podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Ambíciou projektu bolo 
prostredníctvom projektu Dáta o ľudských právach rómskych žien čiastočne zaplniť medzeru na 
tomto nepreskúmanom poli a sprístupniť komplexnejšiu analýzu skúmanej problematiky pre 
adresnejšie nastavovanie politík voči cieľovej skupine. 
 

Donori: 
Ministerstvo kultúry SR 

Open Society Institute 

Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 

Rómskym vzdelávacím fondom 

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, program Mládež 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

 

Publikácie 
Mladí bez predsudkov 

Cesta ku vzdelaniu 

Snívaj sen 

Práva rómskych žien 
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Vzdelávacie programy 
AKREDITOVANÉ PROGRAMY 

Výchova k tolerancii a ľudským právam (114 hod.) 

Modul 1:  Protipredsudková výchova a tolerancia hrou (16 hod.) 

Modul 2: Vplyv globalizácie na kultúru chudoby (22 hod.) 

Modul 3: Komunikácia a asertívne správanie (24 hod.) 

Modul 4: Šikanovanie a zvládanie konfliktov (24 hod.) 

Modul 5: Rodové stereotypy (28 hod.) 

  

Programy s osvedčením 

- TRÉNING LEKTOROV alebo lektorské minimum 
- RODOVÁ ROVNOSŤ 
- PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
 

Semináre a workshopy 

- Domáce násilie ako výstup rodovej nerovnosti žien v spoločnosti 
- Špecifiká edukácie rómskych žiakov vo vzdelávacom procese 
- Rodové stereotypy v spoločnosti 
- Rodovo citlivá výchova na školách 
- Komunikačné zručnosti pre mládež a dospelých 
- Šikanovanie, kriminalita detí a mládeže pre mládež a dospelých 
Preventívne programy 

- Výchova k ľudským právam pre mladšie deti 
- Výchova k tolerancii hrou 
- Výchova k ľudským právam pre staršie deti 
- Predsudky v našom živote  
- Aké je to byť zdravotne postihnutým?  
- Ako na nás vplýva globalizácia?  
- Demokracia  
- Rodové stereotypy a dospievanie 
- Šikanovanie, kriminalita detí a mládeže 
- Základy komunikácie a asertívneho správania 
- Mýtus krásy a jeho dôsledky 
- Rodičovstvo, otcovstvo, materstvo 
  

Partnerstvá (súčasné) 
- Možnosť voľby – Pro Choice 
- Iuventa, Slovenský inštitút mládeže 
- Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fondation 
- Open Society Institute 
- Zvolenské noviny 
- Annwin 
- Špeciálna základná škola Zvolen 
- Asociácia Montessori 
- Detský ombudsman 
- Krasokorčuliarsky klub Zvolen 
- Mesto Zvolen 



Budovanie kapacít občianskeho združenia QUO VADIS pri presadzovaní pozitívnych zmien v oblasti 

zdravia Rómov a Rómiek 

Analýza a stratégia občianskeho združenia QUO VADIS 17 

 

- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
- 7. ZŠ Zvolen 
- 1. ZŠ Zvolen 
- Kultúrne združenie Rómov Slovenskej republiky 
- Krajská asociácia rómskych iniciatív 

- Dohoda o partnerskej spolupráci - združenie Spolu, Kremnica 
- Dohoda o partnerskej spolupráci - klub Spolu, Detva 
- Dohoda o partnerskej spolupráci – Tŕnie 
- Dohoda o partnerskej spolupráci – Pliešovce 
- Dohoda o partnerskej spolupráci - Calypso Zvolen 

 
ZISTENIA: 

OZ Quo vadis má pomerne široké spektrum aktivít. Iniciovalo vznik viacerých nových, úspešných 

subjektov.  V súčasnosti je prezentované ako jedna multiprogramová organizácia, čomu zodpovedá aj 

štruktúra webovej stránky,  výročné správy a pod.   

Na základe diskusií  s vedením združenia a jej pracovníkmi, je tendencia sprehľadniť programové 

zameranie Quo vadis, ako samostatného občianskeho združenia a ním vytvorených, či iniciovaných 

subjektov.  Tým sa do určitej miery vymedzí aj nové vonkajšie a vnútorné prostredie organizácie.    

 
 
1.4. Analýza vnútorných zdrojov organizácie a existujúcich procesov  

 

Štruktúra Quo vadis: 

Na základe stanov sú základnými orgánmi združenia: 

- valné zhromaždenie, 

- predsedníctvo, 

- štatutárny orgán, 

- revízor združenia. 

 

Valné zhromaždenie (v bežnej komunikácii používajú názov „Správna rada“), má predovšetkým 

kontrolnú úlohu: 

- schvaľuje stanovy združenia a vnútroorganizačné predpisy, ich zmeny a doplnky, 

- volí a odvoláva členov predsedníctva, 

- schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, 

- volí a odvoláva revízora 

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 

- rozhoduje o zrušení združenia. 

 

Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. 

Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Od roku 2012 je 

predsedkyňa súčasne aj štatutárnym orgánom.  
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Graf č.3: Organizačná štruktúra OZ Quo vadis  

 

 

RIADENÝ ROZHOVOR   

OZ Quo vadis aktuálne pracuje v tíme šiestich pracovníkov. Pre zistenie motivácie, pripravenosti 

a potrieb ďalšieho rozvoja boli realizované štruktúrované rozhovory so všetkými členmi tímu okrem 

externého grafika a fotografa, ktorý pracuje ako dobrovoľník. 

Prepisy riadených rozhovorov tvoria prílohu č. 2 

 

Vzdelanostná štruktúra tímu je nadpriemerná, až polovica tímu má vysokoškolské vzdelanie. 

Graf č.4: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie pracovníkov OZ Quo vadis 
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Dĺžka spolupráce v tíme je prevažne 2-4 roky. V spolupráci tím využíva nízku fluktuáciu, možnosť 

interného vzdelávania a vzájomného odovzdávania si skúseností. Všetky členky sú zamestnané 

v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ Quo vadis na pozíciách riaditeľka CVČ, zástupkyňa 

CVČ, ekonómka ZUŠ, asistentka, pedagogičky CVČ a ZUŠ.  

Graf č.5: Doba pôsobenia súčasných pracovníkov v OZ Quo vadis 

 

Vďaka zloženiu tímu sú účelne pokryté mnohé potrebné pozície pre realizáciu projektov – špecialistky 

pre prípravu, písanie a implementáciu projektov, pre organizačné a administratívne zabezpečenie 

aktivít, pre finančný manažment projektov, pre prácu v komunitách. V mnohých projektoch v rámci 

vlastného dovzdelávania figurujú aj ako účastníčky.  

 

Okruh otázok riadeného rozhovoru sa týkal aj témy projektov. Všetky pracovníčky majú projektovú 

skúsenosť, aj keď polovica tímu má zatiaľ skúsenosti skôr s realizáciou, resp. s pomocnými prácami.  

Graf č.6: Skúsenosti  súčasných pracovníkov  OZ Quo vadis s projektami 

 

Miera praktických projektových skúseností je rôzna. Jedna pracovníčka sa zúčastnila projektu len ako 

účastníčka.  Štyri pracovníčky sa priamo podieľali na 3 a viacerých projektoch.  
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Graf č.7: Počet projektov, na ktorých sa súčasní pracovníci OZ Quo vadis podieľali 

 

Ďalej sme sa respondentiek pýtali na posúdenie miery obtiažnosti pri zabezpečovaní jednotlivých 

činností súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.   Mali k dispozícii 6 preddefinovaných 

činností a možnosť doplniť ďalšie.  Na posúdenie miery obtiažnosti mali pri každej činnosti uvedenú 5 

stupňovú hodnotiacu škálu (1= žiadne ťažkosti, 5= najväčšie ťažkosti). 

Medzi projektové činnosti, ktoré väčšina respondentiek posúdila ako najobtiažnejšie, patrí riadenie 

projektu (priemerná hodnota 3,8), získavanie informácií o programoch a výzvach (priemerná hodnota 

3,4) a finančný manažment projektu (priemerná hodnota 3,2). Prácu s ľuďmi posúdili ako najmenej 

obtiažnu (priemerná hodnota 2). 

 

Ako ďalšie projektové činnosti, ktoré im spôsobujú ťažkosti uviedli:  

- písanie projektu 

- EÚ fondy, byrokracia a administratívna správnosť 

- sponzori, spolufinancovanie, partnerské organizácie 

 

Graf č.8: Miera náročnosti pri príprave alebo realizácii projektov v Quo vadis 
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V riadenom rozhovore sme sa venovali aj téme vzdelávania pracovníčok. Päť pracovníčok absolvovalo 

vzdelávania priamo v OZ Quo vadis.  Spektrum absolvovaných vzdelávacích tém je pomerne bohaté 

a odzrkadľuje špecializáciu pracovníčok:  

- rodová rovnosť (4),  ľudské práva (4),  

- advokácia (3) 

- Montessori prístup (2), lektorské minimum (2),   

 

Súčasne prebieha takmer u všetkých pracovníčok priebežne vzdelávanie formou samoštúdia, 

interného vzdelávania (tútoring) a externých kurzov.  

Z tém, v ktorých sa plánujú vzdelávať v budúcnosti, najčastejšie zaznievali témy ako fundraising, 

prezentačné a komunikačné zručnosti. 

Ďalšie navrhované vzdelávacie témy sú odborné školenie pre učiteľov, arteterapia, grafológia, 

Montessori prístup, sexuálne a reprodukčné zdravie, rodové stereotypy, vyjednávanie, advokačné 

zručnosti, mediálna komunikácia, manažérske zručnosti, anglický jazyk, marketing , projekty , tímová 

práca. Vo všeobecnosti možno vzdelávanie podľa navrhovaných tém rozdeliť na manažérske 

a odborné. Ako formu vzdelávania preferujú klasické kurzy.   

 

ZISTENIA: 

Organizačná štruktúra Quo vadis  je dvoj až troj stupňová.  Predsedníčka OZ je súčasne aj štatutárnym 

zástupcom (od roku 2012). V súčasnej dobe OZ nemá vlastných zamestnancov. Celý 6 členný tím 

(pomerne stabilný) je s OZ Quo vadis prepojený cez projektové aktivity. OZ Quo vadis vytvára priestor 

pre odborný rast a špecializáciu pracovníkov. Tím je vysoko motivovaný. Doporučenia:  

- vybudovať stabilný interný tím  

- posilniť projektové aktivity 

- zosúladiť názvy základných orgánov združenia (stanovy a ostatná dokumentácia) 

 

 

1.5. Finančná analýza 

 

OZ Quo vadis je financovaná z viacerých zdrojov. Ako zriaďovateľ alebo zakladateľ ďalších 

právnických osôb vytvorilo systém finančných tokov, ktorý zabezpečuje financovanie potrieb nielen 

samostatného OZ Quo vadis, ale aj jednotlivých subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Finančná analýza vychádza z podkladov, ktoré sú dostupné od roku 2009, pričom až od roku 2010 

môžeme pracovať s podrobnejšími analytickými údajmi. 

Od 2009 do 2012 pracovalo Quo vadis s celkovým objemom finančných prostriedkov cca 700 tis. Eur 

Do roku 2012 cca s objemom 440 tis. Eur, v roku 2012 samostatne s rozpočtom 260 tis. Eur. Vysoký 

nárast rozpočtových prostriedkov v roku 2012 je zapríčinený správou finančných prostriedkov pre 

úspešne sa rozvíjajúce subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Quo Vadis. 

Nakoľko subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti zaradené do siete školských zariadení (CVČ, ZUŠ) 

neustále rastú, predpokladá sa zvýšený objem finančných prostriedkov aj v ďalších rokoch. Ako 

zriaďovateľ  je však OZ Quo vadis povinné prevádzať všetky prostriedky získané zo štátnych 
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a verejných prostriedkov pre školské zariadenia týmto subjektom. Pre prevádzku a ďalšiu činnosť Quo 

vadis nie je možné tieto zdroje využívať. 

Tabuľka č. 9: Konsolidované hospodárenie OZ Quo vadis 2009 - 2012 
  2009 2010 2011 2012 SPOLU 

PRÍJMY 102 611 143 626 191 736 263 329 701 302 

ZUŠ   95 207 128 045 173 758 397 010 

CVČ   34 511 37 462 51 250 123 223 

MONTESSORI 0 0 6 395 27 177 33 572 

QUO VADIS 102 611 13 908 19 834 11 144 147 497 

VÝDAVKY 102 794 148 482 189 515 248 180 688 971 

ZUŠ   95 651 128 010 168 481 392 142 

CVČ   38 760 40 489 50 652 129 901 

MONTESSORI 0 162 7 551 29 047 36 760 

QUO VADIS 102 794 13 908 13 466 18 952 149 119 

 

Ani jeden subjekt v správe OZ Quo vadis nevytvára pozitívny tok  finančných prostriedkov 

kontinuálne, hospodárenie je prevažne stratové alebo vyrovnané. V tabuľke je uvedené 

hospodárenie ako rozdiel príjmov a výdavkov jednotlivých subjektov v správe OZ Quo vadis. 

Tabuľka č. 10: Hotovostný tok finančných prostriedkov subjektov v správe OZ Quo vadis 
  2009 2010 2011 2012 SPOLU 

ZUŠ 0 -444 35 5 277 4 868 

CVČ 0 -4 250 -3 027 598 -6 678 

MONTESSORI 0 -162 -1 156 -1 870 -3 188 

QUO VADIS -183 0 6 368 -7 807 -1 622 

SPOLU -183 -4 856 2 221 -3 802 -6 620 

 

Novovzniknuté subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti boli podkapitalizované v čase vzniku, nakoľko 

normatívne prostriedky zo štátnych zdrojov sú prideľované v časovom nesúlade s vykonávaním 

činnosti a finančnými potrebami. 

OZ Quo vadis realizovalo a realizuje viacero projektov s podmienkou 10-20% kofinancovania 

z vlastných zdrojov, ktoré ale OZ Quo vadis nemá. Ďalším problémom je krytie výdavkov, ktoré sú na 

princípe refundačných platieb od donorov a z grantov. Výdavky na kofinancovanie a refundovateľné 

výdavky boli kryté dočasnými pôžičkami medzi jednotlivými subjektami, alebo z darov a pôžičiek od 

fyzických osôb, najčastejšie členov a zamestnancov OZ. 

Vedenie OZ Quo vadis úspešne podniklo kroky pre väčšiu transparentnosť financovania – vedie 

projektové účtovníctvo, sleduje samostatné účtovníctvo jednotlivých subjektov a vytvára podmienky, 

aby boli sebestačné.  

ZISTENIA: 

Nakoľko OZ Quo vadis neprodukuje vlastné zdroje, bolo nútené realizovať systém finančných platieb, 

ktorý je v súčasnosti neprehľadný a netransparentný nielen pre potenciálnych darcov a sponzorov, 

ale aj pre vedenie a členov OZ. V záujme naplnenia cieľov je vytvorený systém finančných platieb 

založený na neustálych pôžičkách medzi subjektami a od členov a presunoch zdrojov medzi 

jednotlivými projektami a subjektami. 
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Tento systém finančných platieb je trvalo neudržateľný, hrozí neprimerané zadĺženie niektorého 

alebo aj všetkých subjektov. 

Vzhľadom na rozbeh viacerých subjektov a ďalších  projektov neostávajú kapacity na získavanie 

finančných zdrojov samotného OZ Quo vadis zacielené na advokačné ciele a bežnú prevádzku. 

1.6. SWOT analýza  
 
Tabuľka č. 11: SWOT analýza OZ Quo vadis  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Progresívny tím 

- Inovatívnosť a kreatívnosť 

- Zloženie tímu (Rómovia a nerómovia) 

- Dobré meno organizácie 

- Odbornosť v nosných témach 

- Dôvera v komunite 

- Dôvera u partnerov a MVO 

- Skúsenosti 

- Silný administratívny tím 

- Stabilný tím 

- Úspešné projekty OZ 

- Dobré kontakty 

- Vysoká motivácia pracovníkov 

- Vhodné priestory 

- Vhodné technické vybavenie 

- OZ je členom viacerých platforiem 

 

- Poddimenzovaný personál v oblasti 

odborného vzdelávania (málo interných 

lektorov) 

- Nedostatočne rozvinutá spolupráca 

s terénnymi pracovníkmi 

- Prispôsobovanie stratégie OZ aktuálnym 

výzvam 

- Nezáujem pracovníkov podieľať sa na 

projektových činnostiach 

- Veľa aktivít s nízkym projektovým 

rozpočtom 

- Nedostatočná medializácia 

- Nízke zviditeľnenie 

- OZ nemá vlastných zamestnancov 

- Chýba pozícia PR a právnika 

- Začínajúce vyhorenie lídrov OZ 

- Vysoký nájom 

- Málo medzinárodných projektov 

- Limitované jazykové kompetencie (AJ) 

- Chýba fundraising 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

- Rastúci záujem o spoluprácu zo strany 

rodičov 

- Téma rodovej rovnosti a inkluzívneho 

vzdelávanie je v súčasnosti „IN“ 

- Aktivizujúce sa Rómske ženy 

- Medzinárodné projekty 

- Otvorené vzdelávacie projekty  

 

- Nerovné konkurenčné postavenie 

poskytovateľov služieb z verejnej správy 

a MVO 

- Prístup verejnosti 

- Nie je politická vôľa – málo finančných 

prostriedkov na riešenie rómskej 

problematiky 

- Finančne poddimenzovaný 3. sektor 

- Nestabilné finančné zdroje  

- Málo serióznych partnerov z verejnej 

správy (vrátane škôl) – zneužívanie 

partnerstva 

- Malé kapacity z radov Rómov pri riešení 

rómskej problematiky 



Budovanie kapacít občianskeho združenia QUO VADIS pri presadzovaní pozitívnych zmien v oblasti 

zdravia Rómov a Rómiek 

Analýza a stratégia občianskeho združenia QUO VADIS 24 

 

2. ANALÝZA POTRIEB CIEĽOVEJ SKUPINY / CIEĽOVÝCH SKUPÍN 

2.1. Definícia cieľovej skupiny (rómske ženy a muži) 

 
Správy o činnosti OZ Quo vadis uvádzajú ako cieľové skupiny:  

- ženy s deťmi v predškolskom veku z rómskych marginalizovaných komunít a z málo 
podnetného prostredia ;  

- rómske deti a deti z málo podnetného prostredia Základných škôl a Špeciálnych ZŠ;  
- rómski žiaci 8‐9. ročníka pred nástupom na strednú školu; 
- mládež do 25 roku života bez ukončeného vzdelania;  
- dospelí bez ukončeného základného a stredoškolského vzdelania; 
- dlhodobo nezamestnaní Rómovia; 
- ľudia v sociálnej exklúzii; 
- týrané ženy a deti;  
- odchovanci detských domovov  (od 2009); 
- deti z detských domovov.  
 

Počas workshopov boli identifikované aj nepriame cieľové skupiny: 

- verejná správa;  
- politici; 
- médiá; 
- MVO (rómske); 
- školy (ZŠ a SŠ); 
- verejnosť. 

 

2.2. Analýza problémov cieľových skupín 

 

Teoretické východiská  

 

Analýza problému identifikuje negatívne aspekty existujúcej situácie a vytvára príčinnú súvislosť 
medzi identifikovanými problémami. Obsahuje tri hlavné kroky: 
 

1) Definícia predmetu a rozsahu analýzy 

2) Definícia hlavných problémov cieľovej skupiny (Aké sú problémy? Kto má problémy) 

3) Vizualizácia problémov vo forme tzv. „stromu problémov“ alebo „hierarchie problémov“ na 
pochopenie príčinnej súvislosti problémov  

 

Analýza sa prezentuje v diagramovej forme , kde sa hore uvádzajú dôsledky a pod nimi sú ich príčiny. 

Analýza sa zameriava na identifikovanie reálnych problémov vysokej priority, ktoré riešitelia 

projektov plánujú odstrániť. Jasná analýza problémov poskytuje pevný základ na stanovenie 

relevantných  a konkrétnych cieľov projektu.   

Zdroj : Projektový manažment, príprava projektov s použitím metodiky logického rámca, D. Hullová, T. Findra, P. 

Košťan, CVNO 2005 
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V rámci jednotlivých nosných tém OZ Quo vadis bola urobená analýza cieľových skupín. Pri analýze 

problémov sme vychádzali z metodiky Riadenia projektového cyklu (PCM).  Výstupom analýz  sú 

stromy problémov a cieľov.  

 

STROM PROBLÉMOV - NÁSILIE V RODINÁCH 

Kontext - problémy komunity a negatívny vplyv rodových stereotypov 

- Žena = majetok muža 

- Násilie = prejav lásky 

- Zákon komunity nesmie byť porušený 

- Dominancia muža, poslušnosť ženy 

 

Schéma č. 2: Strom problémov – násilie v rodinách 

 
Ako základný v téme „Násilie v rómskych rodinách“ sme identifikovali chýbajúcu priamu účinnú 

pomoc v oblasti násilia. Základnou príčinou je absencia spolupráce existujúcich odborníkov. 

V dôsledku toho chýbajú dáta o aktuálnom stave z komunít, chýba efektívny monitoring, hodnotenie 

a súčasne absentuje aj cielená práca s médiami. Problém je bez presvedčivých a odborných 

argumentov v spoločnosti bagatelizovaný. Preto sa nevenuje dostatočná pozornosť tvorbe 

programov, exekutíva je nefunkčná a rovnako je malá informovanosť o možnostiach riešení.  

Konečnými dôsledkami neriešenia problému je prenos zlých naučených modelov do ďalších generácií, 

akceptovanie zlého vplyvu rodových stereotypov, čo sa pospisuje pod stále vysokú mieru násilia 

páchaného na ženách v rómskych komunitách. 
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Dôsledky neriešenia problému, rozpracované do väčších detailov: 

Schéma č. 3: Časť stromu problémov – násilie v rodinách; rozpracované dôsledky 

 

Bližšia špecifikácia „Nízkeho počtu programov, organizácií“: 

Schéma č. 4: Časť stromu problémov – násilie v rodinách; rozpracované programy 

 

STROM PROBLÉMOV - REPRODUKČNÉ A SEXUÁLNE ZDRAVIE 

Kontext - problémy komunity a negatívny vplyv rodových stereotypov 

- Rodičia akceptujú u detí alkohol, kávu, cigarety,... 

- Ženy odmietajú konštruktívnu kritiku 

- Dievčatá majú deficit lásky – skorá pôrodnosť, partnerstvo, „zbavenie“ sa bremena z rodiny 

- Prílišná zaťaženosť ženy (starostlivosť o všetko) 

- Pokiaľ sa dieťa nenarodí, nevnímajú ho ako súčasť života 

- Nízka miera zodpovednosti k zdraviu – svojmu a zdraviu nenarodeného dieťaťa (tehotenstvo) 

- Intimita – zakázaná, sexualita – verejná 

- Žena, ktorá nie je matkou, nemá status 

- Muži predpisujú ženám, čo si oblečú, či sa namaľujú 

- Žena musí byť k dispozícii, keď muž chce 

- Sex – tabu vo výchove 

- Žena = majetok muža 

- Mať syna je prestíž = nositeľ mena 
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- Dievčatá sú izolované v komunite – nemôžu sa vzdelávať v niektorých oblastiach, resp. ďaleko 

od komunity 

- Muž neakceptuje zdravotný stav ženy 

- Náboženský vplyv – zákaz interrupcií 

- Nízky vek žien – skoré sexuálne skúsenosti, skorá pôrodnosť 

- Viac početnosť detí – žena musí rodiť 

- Muž nepripustí muža lekára, gynekológa 

- Muž nepripúšťa možnosti antikoncepcie 

Schéma č. 5: Strom problémov – reprodukčné a sexuálne zdravie 

 

Ako základný problém v téme „Reprodukčné a sexuálne zdravie“ bola identifikovaná nízka miera 

reprodukčného a sexuálneho zdravia u rómskych žien. Kľúčovými príčinami tohto problému je 

absencia spolupráce odborníkov z danej oblasti a chýbajúce kapacity v oblasti rodovej problematiky. 

V dôsledku toho chýba efektívny monitoring a hodnotenie, ako aj dáta o problematike. Bez 

relevantných informácií a odborného zázemia absentujú programy, chýbajú pozitívne rodičovské 

vzory a médiá podsúvajú verejnosti hlavne negatívne informácie.  V dôsledku toho pretrváva zlý vplyv 

rodových stereotypov, nie je prístup k informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, musíme 

pripustiť nevzdelanosť v danej oblasti. Sprievodným javom je i diskriminácia v zdravotníctve. Všetky 

uvedené problémy sa následne podpisujú pod  nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, zlé stravovacie 

návyky a náročné aplikovanie zmien u žien.  

Konečným dôsledkom nízkej miery reprodukčného a sexuálneho zdravia u rómskych žien je vysoká 

chorobnosť a úmrtnosť rómskych žien. 
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STROM PROBLÉMOV – INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 

Schéma č. 6: Strom problémov – inkluzívne vzdelávanie  
 

 

Pri poslednej tretej téme „Inkluzívne vzdelávanie“ sme ako základný problém identifikovali vzdelávací 

systém, ktorý nezohľadňuje individualitu detí. Medzi kľúčové príčiny sme zaradili absenciu dát, 

chýbajúce príklady dobrej praxe a tiež absenciu odborníkov z praxe. Chýbajúce dáta a odborníci 

prispievajú k neobjektívnym informáciám v médiách a chýbajúcemu prepojeniu „potenciál – teória – 

prax“. Súčasne absentuje spolupráca „žiak – škola – rodina“, príprava učiteľov nie je flexibilná a je 

zavedené nesprávne nadstavenie systémov hodnotenia a financovania vzdelávania. V dôsledku toho 

učitelia nepoznajú špecifiká rôznorodosti potrieb detí, učebný plán je nad potrebami deti a učitelia 

nemajú potrebnú pozitívnu motiváciu. Následným problémom je chýbajúci prístup k deťom a chybná 

diagnostika u rómskych detí. 

Konečnými dôsledkami neriešenia problému - vzdelávací systém, ktorý nezohľadňuje individualitu 

detí – je vysoká nezamestnanosť, neuplatnenie sa na trhu práce, nízke kompetencie, ako aj nárast  

netolerancie v spoločnosti. 

Bližšia špecifikácia problému „Nesprávne nastavenie systémov hodnotenia a financovania 

vzdelávania“: 
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Schéma č. 7: Časť stromu problémov – inkluzívne vzdelávanie, rozpracované systémy hodnotenia 

 

 
Bližšia špecifikácia problému „Neflexibilná príprava učiteľov“: 

 

Schéma č. 8: Časť stromu problémov – inkluzívne vzdelávanie, rozpracované príprava učiteľov 

 

 

2.3. Identifikovanie potrebných stakeholderov a partnerov 

 

Pri hľadaní efektívnych riešení sme spolu s vedením OZ Quo vadis a jeho pracovníkmi identifikovali 

viacero kľúčových stakeholderov a partnerov. Ich zloženie sa líši v závislosti od riešenej témy. 

Násilie v rodinách: 

 Stakeholderi 

- Štátna správa - ÚPSVaR, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, MV SR, MZ SR 

- Médiá, 

- Samospráva - MsÚ  

Partnerské organizácie : 

- SAV, Štatistický úrad, 

- MVO: Možnosť voľby, Fórum pre rómske ženy - Fórum Pale Romnja,  Kultúrne združenie 

Rómov Slovenskej republiky -  KZRSR, Fenestra,  Občan a demokracia,  EsFem - Centrum pre 

rodovú rovnosť , Poradňa pre občianske a ľudské práva  

- Komunitné centrá 

- Polícia 

- Školy 

Reprodukčné a sexuálne zdravie: 

Stakeholderi 

- Štátna správa  - Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, MZ SR 

- Médiá, 

Partnerské organizácie : 

- SAV, Štatistický úrad, 
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- MVO: Fórum pre rómske ženy - Fórum Pale Romnja, Možnosť voľby, Občan a demokracia; 

Poradňa za ľudské práva; Spolu Detva; Kultúrne združenie Rómov Slovenskej republiky -  

KZRSR, Poradňa pre občianske a ľudské práva;  

- Komunitné centrá 

- Polícia 

- Školy (základné a stredné) 

Inkluzívne vzdelávanie: 

Stakeholderi 

- Štátna správa -  Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, MŠ SR, 

- Médiá, 

- Samospráva - MsÚ  

- Vláda, poslanci 

- Verejnosť 

Partnerské organizácie : 

- SAV, Štatistický úrad, 

- MVO: Fórum pre rómske ženy - Fórum Pale Romnja, Centrum pre výskum etnicity a kultúry -  

CVEK, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI, Nadácia škola dokorán, Nadácia 

M.Šimečku, M-klub, OZ Montessori 

- Školy (základné, stredné, Univerzita Mateja Bela)  

- Polícia 

- Lekári 
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3. STRATÉGIA ROZVOJA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA OUO VADIS  

3.1. Definovanie poslania, strategických cieľov a vízie organizácie  

 

Pri redefinovaní poslania sa OZ Quo vadis (vedenie a pracovníci) zamýšľalo nad viacerými 

alternatívami ďalšieho smerovania: 

- byť „prvolezcom“, identifikovať oblasti zmeny, pripraviť a odskúšať pilotné riešenia 

- zamerať sa na výskum, expertnú činnosť vo vybratých témach 

- byť servisnou organizáciou pre ním zriadené a založené mimovládne neziskové organizácie 

- špecializovať sa len v určitej téme a zabezpečovať v nej komplexné služby 

 

Na základne predchádzajúcich analýz, auditu vnútorného i vonkajšieho prostredia, ako aj analýz 

cieľových skupín si OZ Quo vadis zadefinovalo novú víziu, poslanie a upravilo zameranie činnosti.  

 

Vízia  

Víziou OZ Quo vadis je vytváranie podmienok pre rozvoj vlastných výchovno-vzdelávacích inštitúcií a  

poskytovanie metodickej pomoci pri zavádzaní myšlienok inkluzívneho vzdelávania do edukačného 

procesu. Súčasne posilňovanie mužov a žien v spoločnosti schopných vytvárať podmienky pre 

odstraňovanie dôsledkov rodových stereotypov a všetkých foriem diskriminácie.  

 

Poslanie 

Poslaním združenia je presadzovanie odstránenia všetkých foriem diskriminácie najmä vo vzťahu 

k Rómom a postaveniu žien v spoločnosti prostredníctvom idey zavádzania inkluzívneho vzdelávania 

a rodovej rovnosti mužov a žien. 

 

Zameranie činnosti OZ Quo vadis : 

Tabuľka č. 12: činnosť OZ Quo vadis 

Návrh na zredukovanie činností Návrh upravených činností do Stanov 

- organizovanie voľnočasových aktivít 

pre deti, mládež a celú rodinu 

- aktivity v oblasti podpory 

zamestnanosti a ekonomickej 

samostatnosti žien i sociálne 

znevýhodnených skupín 

obyvateľstva 

- aktivity v oblasti komunitného 

rozvoja a nízkoprahových aktivít so 

zameraním na ženy a na rodinu 

- poskytovanie sociálnych služieb 

- organizovanie spoločenských akcií, 

kultúrnych podujatí a  

-  

- koordinácia a sieťovanie organizácií s podobným 

zameraním 

- komunikácia a spolupráca so štátnymi, verejnými 

a neštátnymi inštitúciami v oblasti aktivít 

príbuznými s cieľmi a zameraním združenia 

- lobbing zameraný na presadzovanie potrebných 

aktivít na lokálnej, regionálnej, národnej 

i medzinárodnej úrovni 

- komunikácia so širokou verejnosťou 

- formovanie verejnej mienky 

- spolupráca s médiami za účelom zviditeľňovania  

pozitívnych vzorov ľudí v sociálnej exklúzii 

- aktivity v oblasti presadzovania rodovej rovnosti 

- aktivity v oblasti výchovy a formálneho aj  
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neformálneho vzdelávania 

- poskytovanie sociálnej pomoci, právneho 

a sociálneho poradenstva i v oblasti zdravia žien a 

detí 

- osvetová, publikačná, konzultačná činnosti 

- organizovanie kampaní 

- realizovanie propagačných aktivít súvisiacich 

s predmetom činnosti združenia 

- výskumné aktivity, analýzy a monitorovanie 

- aktivity v oblasti podpory líderstva a výchovy lídrov 

participujúcich na integrácii žien a Rómov vo 

všetkých aspektoch spoločenského 

- advokačné aktivity 

 

3.2. Definícia cieľových skupín - primárne a sekundárne 

OZ Quo vadis sa plánuje venovať  3 nosným témam:  

- Násilie v rodinách 

- Reprodukčné a sexuálne zdravie 

- Inkluzívne vzdelávanie 

V závislosti od danej témy sa menia  cieľové skupiny a ich potreby. V súvislosti s hľadaním efektívnych 

riešení  pri všetkých témach sa plánuje posilňovanie kapacít pracovníkov Quo vadis.  

 

NÁSILIE V RODINÁCH 

Priama cieľová skupina: 

Rómske komunity, ženy a muži, žiaci a žiačky 

Nepriama cieľová skupina:  

TSP, psychológovia, kuratela, lekári, MVO, polícia, MZ SR, MV SR, USVRK, aktivisti a aktivistky, 

učitelia,  novinári, redaktori, zahraniční donori, domáce MVO ktoré vedia poskytnúť vzdelávanie 

a know-how 

 

REPRODUKČNÉ A SEXUÁLNE ZDRAVIE 

Priama cieľová skupina: 

Rómske komunity, žiaci a žiačky ZŠ a SŠ, mladí lídri , ženy a muži 

Nepriama cieľová skupina:  

Terénni sociálni pracovníci,  lekári, MVO,  Ministerstvo zdravotníctva, Úrad splnomocnenca pre 

rómske komunity, učitelia, zdravotní asistenti, aktivisti a aktivistky, učitelia, novinári, médiá 

 

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 

Priama cieľová skupina: 

Učitelia a učiteľky, mládež 16 – 30 r. , študenti pedagogických a sociálnych odborov, gymnázií a pod., 

rómske komunity 

Nepriama cieľová skupina:  

Lekári, zdravotní asistenti, polícia, médiá, verejnosť, vláda, poslanci, UMB, MŠ SR, ÚSVRK 



Budovanie kapacít občianskeho združenia QUO VADIS pri presadzovaní pozitívnych zmien v oblasti 

zdravia Rómov a Rómiek 

Analýza a stratégia občianskeho združenia QUO VADIS 33 

 

3.3. Návrh cieľov a zámerov - najmä v oblasti zdravia a práv Rómov 

 

Teoretické východiská  

 

Analýza cieľov slúži na: 

 Popis situácie tak ako by mala vyzerať v budúcnosti, keď budú stanovené problémy vyriešené 

 Overenie hierarchie následnosti cieľov 

 Ilustráciu vzťahov medzi prostriedkami a účelom v diagrame   
     

„Negatívne formulácie“ v strome problémov sú preklopené na „pozitívne formulácie“.  Napríklad 

„kvalita vody v rieke sa zhoršuje“ je preformulované na „kvalita vody v rieke je zlepšená“. Tieto 

pozitívne formulácie sú v podstate ciele prezentované v diagrame cieľov, ktorý zobrazuje hierarchiu 

prostriedkov a účelu. Tento diagram má za cieľ poskytnúť jasnú predstavu o budúcej želanej situácii.  

Tak ako strom problémov, aj strom cieľov by mal poskytovať zjednodušený obraz reality. Jeho hlavná 
silná stránka j v tom, že analýza cieľov je pevne podopieraná jasne identifikovanými problémami. 
 

Zdroj: Projektový manažment, príprava projektov s použitím metodiky logického rámca, D. Hullová, T. Findra, P. 

Košťan, CVNO 2005 

 

Na základe analýzy problémov v troch tematických oblastiach, boli zadefinované krátkodobé, 

strednodobé  i dlhodobé ciele OZ Quo vadis.  

 

STROM CIEĽOV  - NÁSILIE V RODINÁCH 

Po spozitívnení  základného problému v téme „Násilie v rómskych rodinách“ sme zadefinovali hlavnú 

zmenu a to existenciu priamej účinnej pomoc v oblasti násilia v rómskych komunitách. Prvé zmeny by 

sa mali týkať vytvorenia funkčnej platformy pre spoluprácu existujúcich odborníkov. Následne sa 

plánujú ďalšie zmeny, a to efektívny zber a aktualizácia dát v rómskych komunitách, zavedený systém 

hodnotenia a monitoringu programov a súčasne zlepšená cielená práca s médiami.  V dôsledku 

týchto zmien predpokladáme, že spoločnosť bude téme násilia venovať adekvátnu pozornosť 

a omietne násilie.  Následne sa očakáva nárast programov a organizácií, ktoré sa budú venovať téme 

násilia, nastúpi efektívnejší  výkon exekutívy a súčasne bude rásť informovanosť o možnostiach 

riešení v téme násilia v rodinách.  

Plánovanými dopadmi efektívneho a komplexného riešenia bude zníženie vplyvu zlých naučených 

modelov do ďalších generácií , viac žien bude aktívne odmietať rodové stereotypy ktoré zhoršujú ich 

postavenie v komunite. Konečným dopadmi riešenia problému je znížená miera násilia páchaného na 

ženách v rómskych komunitách. 
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Schéma č. 9: Strom cieľov – násilie v rodinách  
 

 

STROM CIEĽOV  - REPRODUKČNÉ A SEXUÁLNE ZDRAVIE 

Na dosiahnutie zlepšenia situácie v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia u rómskych žien, je 

potrebné začať zmenami na základnej úrovni. Prvé aktivity by sa mali venovať posilneniu spolupráce 

existujúcich odborníkov ako aj celkovému posilneniu kapacít v oblasti rodovej problematiky. Vďaka 

tomu sa dá očakávať lepšia informovanosť, orientácia a nadhľad v danej téme. Efektívnejší 

monitoring a hodnotenie podporovaných projektov a zmien pomôžu vyselektovať negatívne, ale 

hlavne pozitívne prístupy,  príklady dobrej praxe, pomôžu identifikovať pozitívne rodičovské vzory. 

Médiá majú i v tejto téme silný vplyv na verejnosť. Je potrebné, aby sa s nimi intenzívne pracovalo 

a aby mali k dispozícii hlavne pozitívne príklady. Overené postupy by sa mohli stať základom pre vznik 

a rast efektívnejších programov v danej problematike.  

Predpokladáme, že hlavne vďaka efektívnym programom nastanú ďalšie pozitívne zmeny v oblasti 

reprodukčného a sexuálneho zdravia u rómskych žien.  Ak sa o pozitívnych príkladoch v danej oblasti 

bude viac diskutovať, písať, radiť, vzdelávať bude to mať vplyv na ustupujúci zlý vplyv rodových 

stereotypov a postupné vymaňovanie sa rómskych žien spod ich ťarchy. Viac vzdelania a informácii, 

hlavne pre rómske ženy, prinesie mimo iného aj lepšie stravovacie návyky. Vďaka práci s nepriamou 

cieľovou skupinou sa dá predpokladať aj zníženie diskriminácie v zdravotníctve a zlepšenie zdravotnej 

starostlivosti.  

Celkovým dlhodobejším dopadom týchto zmien je znížená chorobnosť a úmrtnosť rómskych detí.  
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Schéma č. 10: Strom cieľov – reprodukčné a sexuálne zdravie  
 

 

 

STROM CIEĽOV  - INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 

Hlavným zámerom je zlepšenie vzdelávacieho systému, ktorý bude zohľadňovať individualitu detí. 

Podobne, ako aj u dvoch predchádzajúcich tém, je dôležité vtiahnuť do zmien ľudí z praxe, získať čo 

najviac príkladov dobrej praxe a hlavne získať lepší prístup k existujúcim údajom. Potom sa dá 

predpokladať efektívnejší štart viacerých  zmien. Je potrebné zlepšiť spoluprácu aktérov v oblasti 

vzdelávania a zlepšiť prípravu učiteľov na inkluzívne vzdelávanie.  Rovnako je potrebné aktívne 

pracovať s médiami. Pre ďalší progres v oblasti inkluzívneho vzdelávania je potrebné aby zodpovedné 

inštitúcie prehodnotili celkový systém hodnotenia a financovania vzdelávania a zohľadnili v ňom 

špecifiká individuálneho prístupu vo vzdelávaní. 

 

Ak budú učitelia vedieť lepšie pracovať s rôznorodými potrebami detí, budú mať učebné plány ktoré 

budú rešpektovať potreby detí a zlepší sa motivácia učiteľov, dajú sa očakávať ďalšie významné 

zmeny v tejto oblasti. Do škôl by sa dal zaviesť individuálny prístup k deťom, vytvoril by sa predpoklad 

pre lepšiu diagnostiku rómskych detí, ktoré by boli na SZŠ zaraďovaní správne a objektívne.  

 

Celkovým dlhodobým dopadom týchto zmien sa očakáva zlepšenie uplatnenia sa mladých ľudí detí na 

trhu práce, ako aj  výchova generácie tolerantnej spoločnosti.  
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Schéma č. 11: Strom cieľov – inkluzívne vzdelávanie  
 

 

 

3.4. Identifikácia nutných dlhodobých aj krátkodobých zámerov  

 

Na dosiahnutie komplexného a hlavne udržateľného riešenia vo všetkých troch témach, bolo 

potrebné prepracovať detaily postupu (stromy cieľov), zadefinovať vhodné riešenia, identifikovať 

kľúčových partnerov a stakeholderov. 

Okruh nutných krátkodobých a dlhodobých zámerov / zmien je vo všetkých troch témach rozsiahly 

a dlhodobý. Vyžaduje nielen odbornosť ale aj partnerský prístup. Do viacerých zámerov plánuje Quo 

vadis vstúpiť priamo, niektoré zmeny bude aktívne monitorovať. OZ Quo vadis si vymedzilo pri 

dosahovaní jednotlivých zmien svoju úlohu nasledovne: 

Nositeľ zmien:  

- Quo vadis samostatne 

OZ Quo vadis je schopné dosiahnuť zmeny prostredníctvom priamych a nepriamych aktivít  

- Quo vadis v spolupráci s partnermi 

zmeny, si vyžadujú aktívne partnerstvo s iným subjektom  

Monitorovanie zmien:  

- zmeny, ktoré sú plne v kompetencii iných subjektov - partnerov 
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Vo všetkých troch témach Quo vadis identifikovalo viaceré rámcové priame a nepriame aktivity 

Priame aktivity: 

- Akreditované vzdelávanie, kurzy, semináre 

- Kvalitatívne a kvantitatívne prieskumy 

- Mediálne kampane, práca s médiami 

- Advokácia  

- Posilnenie  partnerstiev, tvorba stratégií 

- Podporné aktivity:  

- Budovanie kapacít OZ Quo vadis  

 

NÁSILIE V RODINÁCH 

 

Identifikovaní nositelia zmien,  zámery/zmeny, návrhy riešení a relevantné cieľové skupiny: 

QOU VADIS  SAMOSTATNE: 

- Cielená práca a spolupráca s médiami  

o navrhované riešenia - mediálna stratégia, kampane, články, tlačové konferencie ako 

súčasť okrúhlych stolov, databáza novinárov 

o  cieľová skupina - zamestnanci QV, novinári, redaktori 

 

QOU VADIS V SPOLUPRÁCI S PARTNERMI: 

- Efektívna spolupráca odborníkov  

o navrhované riešenia - platforma; workshopy, konferencie, okrúhle stopy;  lokálna 

stratégia  

o  cieľová skupina - TSP, psychológovia, kuratela, lekári, MVO, polícia, MZ, MV, USVRK, 

... 

- Vytvorenie a budovanie kapacít v oblasti násilia páchaného na ženách  

o  navrhované riešenia - akreditované vzdelávacie kurzy 

o  cieľová skupina - MVO, TSP, aktivisti a aktivistky, psychológovia, učitelia 

- Lepší prehľad o aktuálnom stave z komunít  

o navrhované riešenia – kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy, monitoring, hodnotenie 

o  cieľová skupina - rómske komunity 

- Zníženie miery tolerovaného násilia v komunitách, v dôsledku pretrvávania rodových 

stereotypov  

o navrhované riešenia - akreditované vzdelávanie; mediálne kampane; advokácia,  

o  cieľová skupina - ženy a muži  / verejnosť 

- Vytvorenie podmienok pre zavedenie primárnej prevencie 

o navrhované riešenia - akreditované vzdelávanie 

o  cieľová skupina - UPSVAR, MsÚ – sociálne oddelenie, TSP, pracovníci krízových 

stredísk, ZŠ 
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- Zvýšenie miery citlivosti verejnosti voči násiliu  

o navrhované riešenia - akreditované vzdelávanie; mediálne kampane; advokácia 

o  cieľová skupina - ženy a muži  / verejnosť 

- Zlepšenie dostupnosti finančných prostriedkov pri podpore danej témy  

o navrhované riešenia - fundraisingová stratégia; vzdelávanie zamestnancov v téme 

fundraising; členstvo v medzinárodných sieťach, platformách 

o  cieľová skupina – MVO, Quo vadis 

- Zlepšenie objektívnosti informovania o problematike, vyvážené informácie (nie len negatívne 

príklady) 

o navrhované riešenia - akreditované vzdelávanie pre novinárov a verejnosť; mediálne 

kampane; advokácia 

o  cieľová skupina – médiá, ženy a muži  / verejnosť 

- Zlepšenie funkčnosti exekutívy  

o navrhované riešenia - advokácia; monitoring 

o  cieľová skupina - polícia, MV SR  

- Zvýšenie počtu efektívnych programov a organizácií  

o navrhované riešenia - akreditované vzdelávanie; budovanie kapacít 

o  cieľová skupina - MVO, TSP, aktivisti a aktivistky, psychológovia, učitelia 

 

PARTNERI:  

(UPSVAR, MsÚ – sociálne oddelenie, ZŠ, TSP, pracovníci krízových stredísk, Fenestra, psychológovia, 

vychovávatelia, kuratela) 

- Zlepšenie priamej a účinnej pomoci v oblasti násilia na inštitucionálnej úrovni 

o navrhované riešenia - sociálna práca, terciálna prevencia, krízové centrá,  linky 

pomoci 

o  cieľová skupina - obete násilia 

- Posilnenie pomoci formou krízových centier pomoci  

o navrhované riešenia - vybudovanie záchytnej siete a účinnej pomoci 

o  cieľová skupina - obete násilia 

 

REPRODUKČNÉ A SEXUÁLNE ZDRAVIE 

Identifikovaní nositelia zmien,  zámery/zmeny, návrhy riešení a relevantné cieľové skupiny: 

QOU VADIS V SPOLUPRÁCI S PARTNERMI: 

(Partnerské MVO, SAV,  Štatistický úrad) 

- Lepší prehľad o problematike reprodukčného a sexuálneho zdravia u Rómov Rómiek  

o navrhované riešenia - kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy, monitoring, hodnotenie 

o  cieľová skupina - rómske komunity 

- Zvýšenie informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví  

o navrhované riešenia - akreditované kurzy pre mládež i pomocné profesie;  

informačné kampane; sociálna práca 
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o  cieľová skupina – odborná verejnosť, široká verejnosť 

- Efektívna spolupráca odborníkov  

o navrhované riešenia -  vytvorenie platformy, stratégie riešenia na lokálnej úrovni; 

workshopy, semináre, konferencie, okrúhle stoly o reprodukčnom zdraví a 

antikoncepcii – od lokálnej po národnú, až medzinárodnú úroveň; vytvorenie 

spoločnej stratégie MVO v oblasti gender v BBSK 

o  cieľová skupina - TSP,  lekári, MVO,  MZ,  USVRK, učitelia, zdravotní asistenti... 

- Vytvorenie a budovanie kapacít v oblasti rodovej problematiky   

o navrhované riešenia -  akreditované vzdelávania, kurzy, semináre- budovanie kapacít 

o  cieľová skupina - MVO, TSP, aktivisti a aktivistky, učitelia, mladí lídri 

- Zvýšenie počtu efektívnych programov  

o navrhované riešenia -  tvorba akreditovaných vzdelávacích programov pre ZŠ, SŠ, 

dospelých, lídrov, TSP a pod. 

o  cieľová skupina - žiaci a žiačky ZŠ a SŠ, mladí lídri, sociálni a zdravotní pracovníci, 
učitelia 

- Zlepšenie objektívnosti informovania o problematike, vyvážené informácie  

o navrhované riešenia -  rodové scitlivovanie prostredníctvom akreditovaného 

vzdelávania novinárov; mediálne kampane; ovplyvňovanie verejnej mienky; 

advokácia 

o  cieľová skupina – médiá, verejnosť 

- Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o rómske ženy a deti 

o navrhované riešenia -  advokácia za zvýšenie kvality starostlivosti a odstránenie 

diskriminácie; správy, odpočty nedostatočnej zdravotnej starostlivosti pre potreby 

advokácie,  peer aktivity – posilňovanie kapacít zdravotných asistentov vzdelávaním, 

vyškolením 

o  cieľová skupina - MZ SR, USVRK, lekári, verejnosť 

- Zvýšenie vzdelanosti v oblasti reprodukčných práv  

o navrhované riešenia - akreditované vzdelávanie v oblasti sexuálnych a reprodukčných 

práv ( gender) i výchova k otcovstvu  a materstvu a pod. u mládeže; mediálne 

kampane; ovplyvňovanie verejnej mienky; advokácia 

o cieľová skupina - ženy a muži, žiaci a žiačky, verejnosť 

- Zníženie vplyvu zlých rodových stereotypov v komunitách, rodové scitlivovanie  

o navrhované riešenia - rodové scitlivovanie prostredníctvom akreditovaného 

vzdelávania celoživotné i rodovo citlivá výchova na ZŠ; mediálne kampane; 

ovplyvňovanie verejnej mienky; advokácia 

o cieľová skupina - ženy a muži, žiaci a žiačky, verejnosť 

- Zlepšenie stravovacích návykov v rómskych komunitách 

o navrhované riešenia - informačné kampane v komunitách;  peer aktivity – 

posilňovanie kapacít zdravotných asistentov vzdelávaním, vyškolením 

o  cieľová skupina - mládež, zdravotní a sociálni asistenti, MVO, rómske komunity 

- Zlepšenie prístupu k antikoncepcii u rómskych žien 
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o navrhované riešenia - akreditované vzdelávanie v oblasti sexuálnych a reprodukčných 

práv (gender) i výchova k otcovstvu  a materstvu a pod. u mládeže; mediálne 

kampane; ovplyvňovanie verejnej mienky; advokácia za lepší prístup k antikoncepcii  

o cieľová skupina -  ženy a muži, žiaci a žiačky, verejnosť,  MZ SR 

- Zvýšenie miery zodpovednosti Rómov a Rómiek k zdraviu – svojmu a zdraviu nenarodeného 

dieťaťa (tehotenstvo)   

o navrhované riešenia - akreditované vzdelávanie v oblasti sexuálnych a reprodukčných 

práv (gender) i výchova k otcovstvu  a materstvu a pod. u mládeže; mediálne 

kampane; ovplyvňovanie verejnej mienky; advokácia  

o  cieľová skupina - ženy a muži, žiaci a žiačky, verejnosť,  MZ SR 

 

PARTNERI: 

(Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, Ministerstvo zdravotníctva SR, terénni sociálni 

pracovníci, ÚPSVaR SR) 

- Zlepšené hodnotenie a monitoring v  problematike reprodukčného a sexuálneho zdravia 

u Rómov Rómiek  

o navrhované riešenia -  výskumy, prieskumy , publikácie 

o  cieľová skupina - implementované  projekty 

- Zlepšený prístup k informáciám  

o navrhované riešenia -  sociálna práca 

o  cieľová skupina - obete násilia 

 

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 

Identifikovaní nositelia zmien,  zámery/zmeny, návrhy riešení a relevantné cieľové skupiny: 

QOU VADIS  SAMOSTATNE: 

- Zlepšenie objektívnosti informovania o problematike, vyvážené informácie  

o navrhované riešenia -  mediálna stratégia, kampane, publikovanie článkov, tlačové 

konferencie počas okrúhlych stolov, pri prezentáciách výstupov projektov, tvorba 

databázy „dobrých novinárov“ 

o  cieľová skupina - zamestnanci QV, médiá (novinári, redaktori), verejnsoť  

- Kreovanie odborných tímov z odborníkov z praxe 

o navrhované riešenia - aktívne vyhľadávanie študentov; zamerať sa na dobrovoľníctvo, 

prácu s mládežou prostredníctvom ľudsko- právnych akreditovaných vzdelávaní  

o cieľová skupina -  mládež 16-30r., študenti a študentky pedagogických a sociálnych 

odborov, gymnázií a pod. 

 

QOU VADIS V SPOLUPRÁCI S PARTNERMI: 

- Efektívna spolupráca odborníkov  

o navrhované riešenia -  platforma, workshopy, semináre, konferencie, okrúhle stoly 

(národná a medzinárodná úroveň) 
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o  cieľová skupina - TSP,  lekári, MVO,  MŠ,  USVRK, učitelia, zdravotní asistenti, 

policajti... 

- Zlepšenie spolupráce s médiami  

o navrhované riešenia -  akreditované vzdelávanie; mediálne kampane; advokácia 

o  cieľová skupina - médiá 

- Lepší prehľad o problematike inkluzívneho vzdelávania  

o navrhované riešenia -  kvalitatívne a kvantitatívne prieskumy; advokácia; publikácie 

príkladov dobrej praxe a ich medializácia – kampane, happeningy 

o  cieľová skupina – rómske komunity, verejnosť 

- Zefektívnenie prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania 

o navrhované riešenia -  advokácia na národnej úrovni – tieňové správy, publikácie, 

články do novín, médií, blogy, dokumentárne filmy – prax; pripomienkovanie návrhov 

a zákonov; členstvo v komisiách; účasť na národných projektoch 

o  cieľová skupina - MŠ SR, vláda, poslanci, verejnosť 

- Objektívnejšie posudzovanie žiakov - klasifikácia SZP 

o navrhované riešenia -  advokácia na národnej úrovni – tieňové správy, publikácie, 

články do novín, médií, blogy, dokumentárne filmy – prax; pripomienkovanie návrhov 

a zákonov; členstvo v komisiách; účasť na národných projektoch 

o  cieľová skupina - MŠ SR, vláda, poslanci, verejnosť 

- Efektívnejšie prerozdelenie finančných dotácií  

o navrhované riešenia -  advokácia na národnej úrovni – tieňové správy, publikácie, 

články do novín, médií, blogy, dokumentárne filmy – prax; pripomienkovanie návrhov 

a zákonov; členstvo v komisiách; účasť na národných projektoch 

o  cieľová skupina - MŠ SR, vláda, poslanci, verejnosť 

- Efektívnejšie nastavenie systémov hodnotenia učiteľov a žiakov  

o navrhované riešenia -  advokácia na národnej úrovni – tieňové správy, publikácie, 

články do novín, médií, blogy, dokumentárne filmy – prax; pripomienkovanie návrhov 

a zákonov; členstvo v komisiách; účasť na národných projektoch 

o  cieľová skupina - MŠ SR, vláda, poslanci, verejnosť 

- Lepšia funkčná motivácia pre projektové riešenia – dobre nastavený systém na  MŠ SR  

o navrhované riešenia -  advokácia na národnej úrovni – tieňové správy, publikácie, 

články do novín, médií, blogy, dokumentárne filmy – prax; pripomienkovanie návrhov 

a zákonov; členstvo v komisiách; účasť na národných projektoch 

o  cieľová skupina - MŠ SR, vláda, učitelia a učiteľky, verejnosť 

- Efektívnejšia príprava učiteľov - ako učiť (triediť, vyberať, kombinovať metódy a formy 

alternatívnych smerov)  

o navrhované riešenia -  akreditované vzdelávanie pre učiteľov o alternatívnych 

formách vyučovania a dopadoch tradičného vzdelávania  na dieťa + špecifiká 

edukácie rómskych detí;  vytvorenie metodiky inkluzívneho vzdelávania pre učiteľov 

na VŠ, na VŠ doplniť témy vychádzajúce z potrieb – multikulturálna rodová citlivosť, 

inklúzia, alternatívy - nadviazanie kontaktov s VŠ pedagógmi, ponúknutie spolupráce 
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pri tvorbe výuky modelu inkluzívneho vzdelávania; advokácia na zapracovanie do 

kurikúl 

o  cieľová skupina – VŠ, učitelia a učiteľky ZŠ a MŠ, študenti pedagogických fakúlt, 

verenosť 

 
 
Navrhovaný postup pri implementácii zámerov počas prvého roka: 
 

Priame projektové aktivity: 

Vytvorenie platformy a efektívna spolupráca odborníkov vo všetkých nosných témach 

Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum vo všetkých nosných témach 

Práca s médiami 

 

Podporené projektové aktivity: 

Budovanie kapacít OZ Quo vadis   
 

3.5. Budovanie a posilnenie kapacít občianskeho združenia QUO VADIS   

 

OZ Quo vadis má v súčasnosti pomerne široké spektrum aktivít. Iniciovalo vznik viacerých nových, 

úspešných subjektov.  V súčasnosti je prezentované ako jedna multiprogramová organizácia.  

Na základe analýz a diskusií na spoločných workshopoch s pracovníkmi Quo vadis sa začalo uvažovať 

o potrebe nového programového vymedzenia.  

Základom pre novú programovú štruktúru OZ Quo vadis sú štyri samostatné strategické programy: 

1. Quo vadis ako zriaďovateľ 

2. Projekty (domáce a zahraničné)  

3. Komerčné aktivity (akreditované vzdelávanie) 

4. Advokácia, výskum  a expertná činnosť 

Schéma č. 12: Programy OZ Quo vadis  
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V súčasnosti sa Quo vadis v rámci vymedzených tém venuje konkrétne problémom násilia v rodinách, 

reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu a inkluzívnemu vzdelávaniu. 

 

Personálne zdroje 

OZ Quo vadis má v súčasnosti v tíme šiestich pracovníkov a jedného dobrovoľníka (grafik a fotograf). 

OZ zatiaľ nemá vlastných zamestnancov. Celý 6 členný tím je s OZ Quo vadis prepojený cez 

projektové aktivity.  Je ambíciou vedenia občianskeho združenia vybudovať stabilný interný tím, ktorý 

bude spolupracovať  s externými odborníkmi. Pracovný tím plánujú rozšíriť o právnika.  

 

Príprava a implementácia nových programov si vyžaduje rôzne vedomosti, zručnosti a prístupy 

vedenia i pracovníkov OZ Quo vadis. Rovnako aj iný okruh partnerov, interných a externých 

odborníkov, prezentácie a marketingu.  

Základným predpokladom na efektívnu prípravu a implementáciu rôznych programových foriem je: 

- vybudovať stabilný interný tím  

- zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti v oblasti projektového riadenia  

- zlepšiť fundraising 

- cielene posilniť marketing 

 

Súčasne je dôležité venovať sa odbornému rastu.  

OZ Quo vadis plánuje pri ovplyvňovaní zmien, v rámci nosných tém, odborne a expertne zabezpečiť 

aktivity ako je odborné vzdelávanie, kvalitatívne a kvantitatívne prieskumy, mediálne kampane, 

advokačné aktivity, budovanie partnerstiev.  

 

Navrhované témy manažérskeho a odborného vzdelávania: 

- Osobnostný rozvoj  a efektívna komunikácia 

o Efektívna komunikácia 
o Zručnosti v riadení tímov  
o Time manažment 
o Prezentačné zručnosti 
o Vyjednávacie zručnosti 

- Príprava  a manažovanie európskych projektov 

o Proces a metodológia tvorby a implementácie projektov – metodika PCM  

o Finančný manažment projektov, tvorba rozpočtov  

o Monitoring, hodnotenie a správy 

o Nové programovacie obdobie, zdroje financovania 
o Medzinárodné projekty 

- Anglický jazyk, so zameraním na projektovú angličtinu 

- Fundraising 

- Marketing a propagácia 

- Mediálna komunikácia 

- Budovanie partnerstiev 

- Advokačné zručnosti 

- Špecifické vzdelávanie (napr. arteterapia, grafológia a pod.) 
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Navrhované formy a metódy vzdelávania 

- prezenčné štúdium / klasické výučbové metódy 

- e-learning 

- zážitkové formy – outdoor 

- sebavzdelávanie 

- kombinácia uvedených metód a foriem 

 

Finančné zdroje 

Pre stabilitu finančných zdrojov organizácie je potrebné zabezpečiť niekoľko podstatných prvkov 

finančného manažmentu. 

1. Stabilný príjem finančných zdrojov 

2. Efektívne používanie finančných zdrojov 

3. Transparentné a zrozumiteľné riadenie finančných tokov 

 

1. Stabilný príjem finančných zdrojov 

- Zabezpečiť tvorbu vlastných finančných prostriedkov nezávislých od sponzorov, grantov 

a verejných prostriedkov, ktoré budú slúžiť pre zabezpečenie základných potrieb prevádzky 

OZ a kofinancovanie projektov. Možné zdroje sú predovšetkým tržby z vlastných aktivít, 

napríklad vzdelávacích služieb, poradenských a konzultačných služieb. OZ Quo Vadis má 

niekoľko akreditovaných programov pre odborníkov.  

o  výhody – nie sú účelovo viazané, sú nezávislé a použiteľné na čokoľvek podľa potrieb OZ 

v súlade s cieľmi  

o  nevýhody – vyžadujú odbornú prípravu, efektívny marketing a vytvorený systém 

komunikácie s trhom,  

- Aktívne sa zapájať do tvorby projektov pre získanie grantových prostriedkov z domácich 

a zahraničných zdrojov. Využiť dostupné zdroje pre mimovládne organizácie na posilnenie 

inštitucionálnych kapacít a zabezpečenie prevádzky OZ, ale aj podporu projektových aktivít. 

o  výhody – dobré skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov v OZ Quo Vadis, 

„lacné zdroje“ 

o  nevýhody – relatívne malá podpora programov v záujmovej oblasti OZ, spravidla vyžadujú 

kofinancovanie, veľká konkurencia a neistota získania zdrojov 

 

- Posilniť získavanie lokálnych sponzorských zdrojov a podporu darcovstva na lokálnej úrovni 

o  výhody – ľahká dostupnosť zdrojov, možnosť lokálne pracovať s verejnou mienkou, využiť 

lokálny dosah aktivít pre potenciálnych sponzorov 

o  nevýhody – náročnejšie na budovanie vzťahov, spravidla účelovo viazané, relatívne 

menšie hodnoty, často vo forme nefinančnej pomoci 

 

2. Efektívne používanie finančných zdrojov 

- Základným nástrojom pre efektívne riadenie organizácie je rozpočet. Plánovaný rozpočet na 

prevádzkový rok by mal obsahovať v prehľadnej forme plánované zdroje financovania 

a predpokladané výdavky. K efektivite prispieva rozpočet predovšetkým tým, že plánuje 
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výdavky podľa cieľov organizácie, čím je možné vyhnúť sa prípadným ad hoc riešeniam pri 

použití finančných zdrojov v priebehu roka.  

- Do rozpočtových príjmov patria predovšetkým tržby z poskytovania služieb, dotácie, granty, 

sponzorské príspevky a dary, členské príspevky a dary, príjem z poukázania 2% z daní 

z príjmu, pôžičky a úvery a pod. 

- Štruktúra rozpočtových výdavkov sa najčastejšie plánuje podľa jednotlivých cieľov a aktivít 

alebo podľa funkcie výdavkov (účtovná osnova). Často sa využíva aj kombinácia oboch 

prístupov. Pre OZ Quo Vadis by bolo vhodné plánovať konsolidovaný rozpočet. 

 

3. Transparentné a zrozumiteľné riadenie finančných tokov 

- Účinným nástrojom na riadenie finančných tokov je pravidelné hodnotenie rozpočtu 

z hľadiska finančných tokov napríklad prostredníctvom sledovania finančných hotovostných 

tokov – cash-flow.  

- Systém evidovania darov a pôžičiek je vhodné ošetriť zmluvami, aby bolo explicitne 

zrozumiteľné pre členov a darcov, ktoré vklady sú pôžičkami a ktoré darmi.  

- Postupne znižovať záväzky voči fyzickým osobám a prednostne tvoriť a využívať vlastné 

zdroje 

 

Navrhované opatrenia vo finančnom manažmente: 

1. Zabezpečenie tvorby vlastných zdrojov posilnením marketingu 

2. Pokračovať v príprave a realizácii projektov ak budú zdroje na kofinancovanie 

3. Posilniť fundraising na lokálnej úrovni – vytvárať a rozširovať databázy a siete 

potenciálnych darcov a sponzorov a systém pravidelnej komunikácie s nimi 

4. Pravidelná príprava konsolidovaného rozpočtu 

5. Pravidelná evaluácia rozpočtu 

6. Aktívne využívanie nástrojov sledovania cash-flow 

7. Jednoznačne špecifikovať pri príjmoch od fyzických osôb, či ide o pôžičku alebo dar 

a zabezpečiť tento vzťah aj zmluvne 

8. Postupné znižovanie zadĺženia voči fyzickým osobám pre zabezpečenie stability 

 

 

3.6. Advokačné aktivity pri presadzovaní zmien v oblasti zdravia Rómov a Rómiek 

 

 

Teoretické východiská  

 

Na dosahovanie svojich cieľov používa občianska advokácia kombinácie rôznych nástrojov. Od 

teoretických analýz, výskumov, hodnotení a odporúčaní v oblasti verejných politík, snáh o 

ovplyvňovanie verejnej mienky, mobilizácie občanov, poskytovania právneho poradenstva až po 

priame akcie, kampane, demonštrácie, petície či lobizmus. 

 

Občianska advokácia – „Advocacy” pozostáva z organizovaného úsilia a akcií občanov a ich 

organizácií, ktorí využívajú nástroje demokracie, aby pripravili a do života uviedli normy a zákony, 
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ktoré smerujú k vytvoreniu spravodlivej a rovnoprávnej spoločnosti. Nástroje advokácie zahrňujú 

rôzne občianske akcie (informovanie a vzdelávanie občanov, petície, kampane, občiansku 

nespokojnosť ai.), voľby, masovú občiansku mobilizáciu, lobovanie, vyjednávanie či súdne akcie.  

 

Napriek veľkej pestrosti sú súčasťou typickej advokačnej akcie nasledovné skupiny ľudí a inštitúcií: 

- občianske skupiny – vytvárajú sa úplne na začiatku z niekoľkých iniciatívnych ľudí, ktorých 

spája spoločný záujem a ochota čosi pre vec urobiť. 

- koalície – tie sa vytvárajú následne a skladajú sa z rôznorodých jednotlivcov a zoskupení 

občianskej spoločnosti. Určujú si spoločné ciele a spôsob koordinácie 

- náhodní spojenci – ľudia či organizácie, ktorých sa problém dotýka a sú ochotní krátkodobo 

na akcii spolupracovať. 

- médiá – sú nevyhnutnou súčasťou pri ovplyvňovaní verejnej mienky, politikov a dosahovaní 

požadovaných zmien v legislatívnom procese. 

- vládny sektor – sem patria všetci zástupcovia verejných inštitúcii, v rukách ktorých sú 

rozhodovacie a mocenské páky. Sú vystavovaní tlakom rôznych záujmových skupín a bez 

náležitej kontroly im často podľahnú. 

- donori – domáci či zahraniční, súkromní či štátni. Na jednej strane sú nevyhnutnou súčasťou 

procesu občianskej advokácie, no aj oni musia byť predmetom verejnej kontroly.  

 

Zdroj: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, PDCS, 2001 

 

 
Súčasný stav a kapacity OZ Quo vadis v programe Advokácia výskum  a expertná činnosť 

 

Jednou zo 4  kľúčových aktivít (samostatný strategický program)  OZ Quo vadis je „Advokácia, 

výskum  a expertná činnosť“.  V rámci organizačného auditu sme sledovali vplyv kľúčových silných a 

slabých stránok, príležitostí a ohrození organizácie na jednotlivé programy. Pri hodnotení súčasného 

stavu, kapacít a pripravenosti OZ Quo vadis v programe „Advokácia, výskum  a expertná činnosť“, 

sme dospeli k nasledujúcim zisteniam.  

 

Kľúčovými silnými stránkami OZ Quo vadis v tejto oblasti (podľa miery vplyvu na program ) sú: 

(aký to má vplyv na jednotlivé typy programov od 1 najmenší vplyv – 10 maximálny vplyv) 

- Odbornosť v nosných témach (9) 

- Úspešné projekty OZ (7) 

- Dobré kontakty (8) 

- OZ je členom viacerých platforiem (8) 

Kľúčovými slabými stránkami OZ Quo vadis v tejto oblasti (podľa miery vplyvu na program ) sú: 

(aký to má vplyv na jednotlivé typy programov od 1 najmenší vplyv – 10 maximálny vplyv) 

Veľa aktivít s nízkym projektovým rozpočtom (8)  

- Nedostatočná medializácia (9) 

- Limitované jazykové kompetencie –AJ (8) 

- Chýba fundraising (9) 
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Dôležitými príležitosťami  hrozbami OZ Quo vadis v tejto oblasti (podľa miery vplyvu na program ) sú: 

(aký to má vplyv na jednotlivé typy programov od 1 najmenší vplyv – 10 maximálny vplyv) 

- Téma rodovej rovnosti a inkluzívneho vzdelávanie je v súčasnosti „IN“ (9)  

- Medzinárodné projekty (8) 

Dôležitými hrozbami OZ Quo vadis v tejto oblasti (podľa miery vplyvu na program ) sú: 

(aký to má vplyv na jednotlivé typy programov od 1 najmenší vplyv – 10 maximálny vplyv) 

- Nie je politická vôľa – málo finančných prostriedkov na riešenie rómskej problematiky (9) 

- Finančne poddimenzovaný 3. sektor (9) 

 

Celkové vyhodnotenie vplyvu SWOT analýzy na program „Advokácia, výskum  a expertná činnosť“ 

Pri programe „Advokácia, výskum  a expertná činnosť“ prevažujú slabé stránky nad silnými (-3), 

podobne obhorenia nad príležitosťami (-3). Tento program sa spomedzi ostatných nachádza 

v najhoršom kvadrante, v ktorom prevažujú slabé stránky a hrozby. 

 

Tabuľka č.13: Vyhodnotenie vplyvu SWOT na program Advokácie, výskumu a expertnej činnosti 

 SP 4 

Programy Advokácia a experti 

Silné verzus slabé stránky -3 

Príležitosti verzus ohrozenia -3 

 

Aplikácia matice SWOT pre jednotlivé SP OZ Quo vadis, kde plocha kruhov znázorňuje  relatívne 

„veľkosť“ každej SP.  

Graf č.1: SWOT analýza samostatných programov Quo vadis - vyhodnotenie 
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ZISTENIA: 

Odporúčanými akciami, ktoré sa priamo dotýkajú programu „Advokácia, výskum  a expertná činnosť „ 

sú: 

- výrazne odborne a personálne posilniť  daný program  

- zlepšiť fundraising 

- cielene posilniť  medializáciu 

 

 

Navrhovaný okruh advokačných aktivít OZ Quo vadis v oblasti zdravia Rómov a Rómiek: 

 

Otázka zdravia Rómov a Rómiek sa viac menej dotýka všetkých 3 nosných tém, s ktorými OZ Quo 

vadis pracuje. Najvypuklejšie sa tejto problematike OZ Quo vadis venuje v téme „Sexuálne 

a reprodukčné zdravie“. 

 

OZ Quo vadis na dosiahnutie svojich cieľov prostredníctvom občianskej advokácie používa, resp. 

plánuje použiť  rôzne advokačné nástroje - teoretické analýzy, výskumy, hodnotenia a odporúčania v 

oblasti verejných politík; ovplyvňovanie verejnej mienky; mobilizovanie občanov; lobizmus. 

OZ Quo vadis pri občianskej advokácií  aktívne pracuje s viacerými občianskymi akciami - 

informovanie a vzdelávanie občanov,  lobovanie, vyjednávanie . 

Aktivity Quo vadis, ktoré priamo súvisia s občianskou advokáciou sú  kvantitatívne a kvalitatívne 

prieskumy; vzdelávanie relevantných cieľových skupín (napr. novinári, verejnosť, učitelia, lekári 

a pod.);  mediálne a informačné kampane; advokácia. 

 

Základné advokačné aktivity v oblasti zdravia Rómov a Rómiek: 

- vytvorenie platformy na lokálnej úrovni 

o vytvorenie spoločnej stratégie MVO v oblasti gender  

- kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy   

o doplnenie chýbajúcich dát a ich pravidelné aktualizovanie v oblasti zdravia Rómov a 

Rómiek  

o správy, odpočty nedostatočnej zdravotnej starostlivosti pre potreby advokácie  

- informačné a vzdelávacie podujatia (workshopy, semináre, konferencie, okrúhle stoly) 

o v oblasti reprodukčného zdravia a antikoncepcie – od lokálnej, cez  národnú 

o rodové scitlivovanie prostredníctvom akreditovaného vzdelávania novinárov 

o v oblasti zlepšenia stravovacích návykov v komunitách  

o o potrebe preventívnych prehliadok a zvýšenia zodpovednosti k zdraviu svojmu a 

zdraviu nenarodeného dieťaťa (tehotenstvo)   

Cieľové skupiny: Terénni sociálni pracovníci,  lekári, MVO,  Ministerstvo zdravotníctva, Úrad splnomocnenca pre 

rómske komunity, učitelia, zdravotní asistenti, aktivisti a aktivistky, učitelia, novinári, médiá 

- informačné a mediálne kampane  

o zvýšenie informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví 
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o zvýšenie informovanosti o sexuálnych a reprodukčných právach, vrátane prístupu 

k antikoncepcii 

o zlepšenie rodového scitlivovania, búranie nežiaducich rodových stereotypov v danej 

téme 

o zlepšenie stravovacích návykov v komunitách 

Cieľové skupiny: Terénni sociálni pracovníci,  lekári, MVO,  Ministerstvo zdravotníctva, Úrad splnomocnenca pre 

rómske komunity, učitelia, zdravotní asistenti, aktivisti a aktivistky, učitelia, novinári, médiá 

 

Podporná, ale kľúčová aktivita pre zabezpečenie advokačných aktivít v oblasti zdravia Rómov a 

Rómiek: 

- budovanie a posilnenie vlastných kapacít v oblasti rodovej problematiky 

o akreditované vzdelávania, kurzy, semináre pre hlavných aktérov advokačných aktivít 

 

 

V prípade presadzovania efektívnych riešení v oblasti zdravia Rómov a Rómiek sú kľúčovými 

skupinami ľudí a inštitúcií : 

- Úrad splnomocnenca pre rómske komunity,   

- SAV, 

- Štatistický úrad, 

- Ministerstvo zdravotníctva, 

- Médiá 

- Školy – základné a stredné 

- MVO:  

o Fórum pre rómske ženy - Fórum Pale Romnja,  

o Možnosť voľby 

o Občan a demokracia 

o Poradňa za ľudské práva 

o Spolu Detva 

o Kultúrne združenie Rómov Slovenskej republiky -  KZRSR, 

- Komunitné centrá 

- Terénni sociálni pracovníci (TSP) 

 
Navrhovaný postup pri implementácii advokačných zámerov počas prvého roka: 
 

Priame projektové aktivity: 

Vytvorenie platformy a efektívna spolupráca odborníkov v oblasti zdravia Rómov a Rómiek 

Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum v oblasti zdravia Rómov a Rómiek 

Práca s médiami  

 

Podporené projektové aktivity: 

Budovanie kapacít OZ Quo vadis  v oblasti advokačných aktivít, rozšírenie tímu externých 
spolupracovníkov 

 


