
 

 

 

 

 

Protirómsky rasizmus a antidiskriminačné intervencie v meniacej 

sa politickej klíme v Európe 

 

Záverečný seminár projektu DG Justice PolRom No. 808062 

štvrtok, 3. 6. 2021, 14.00-16.00 

 

Online: https://zoom.us/j/4298382844?pwd=Z3JjWE9HZXJhSWZiMnBaV2RhYjd2Zz09   

Meeting ID: 429 838 2844; Passcode: 680916 

 

Cieľom projektu DG JUST Polrom bolo identifikovať vplyv politického diskurzu na postoje a 

zamýšľané správanie majority voči Rómom. Hlavnou úlohou projektu bolo identifikovať 

príklady dobrej praxe efektívnych a trvalo udržateľných antidiskriminačných intervencií, ktoré 

umožnia zmierňovať prejavy protirómskeho rasizmu. Vytvorili sme nový a spoľahlivý nástroj na 

meranie protirómskeho rasizmu a uskutočnili sme reprezentatívne prieskumy v piatich 

krajinách EÚ. Ďalej sme analyzovali politický diskurz o Rómoch v krajinách projektu a navrhli 

kritériá pre evaluáciu existujúcich antidiskriminačných programov v spolupráci s lokálnymi 

mimovládnymi neziskovými organizáciami. Na základe poznatkov sociálnej psychológie a 

našich empirických zistení sme napokon vytvorili manuál pre tvorbu antidiskriminačných 

intervencií, ktoré sa zameriavajú na celý reťazec inštitucionálneho rasizmu: od politického 

diskurzu, cez postoje až po diskriminujúce správanie etnickej majority voči Rómom, ale aj na 

posilňovanie pro-sociálnej kolektívnej akcie. 

Partnermi v projekte PolRom boli:  

• Eötvös Loránd University, Maďarsko (koordinátor projektu),  

• Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Slovensko,  

• Université Paris-Nanterre, Francúzsko,  

• Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Rumunsko a  

• University of Limerick, Írsko. 

 

https://zoom.us/j/4298382844?pwd=Z3JjWE9HZXJhSWZiMnBaV2RhYjd2Zz09


 
 

The project “Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in 
the changing political climate of Europe” (Grant. No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-

DISC-AG-2017) is funded by the Justice programme of the European Union (2014-2020) for the period 
of 11/ 2018- 8/2021. 

Program semináru 

14:00 - 14:10 Otvorenie: 
Mgr. Barbara Lášticová, PhD., vedúca projektu 
Úvodné slovo: 
Mgr. Andrea Bučková, Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity 

14:10 - 14:25 Východiská a hlavné zistenia projektu: 
Mgr. Barbara Lášticová, PhD., vedúca projektu 

14:25 - 14:40 Prezentácia manuálu s príkladmi dobrej praxe antidiskriminačných 
intervencií: 
Mgr. Lucia Hargašová, PhD., členka projektového tímu 

14:40 - 15:25 Okrúhly stôl 
Diskutujúci: 
Mgr. Janette Motlová, Eduma, n.o., Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie 
Mgr. Zuzana Havírová, Rómske advokačné a výskumné stredisko 
Mgr. Peter Dráľ, MA, Nadácia Milana Šimečku 
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., Ústav európskych štúdií a 
medzinárodných vzťahov, FSEV UK 
 
Moderátor: 
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc., člen projektového tímu 

15:25 - 15:55 Diskusia 

15:55 - 16:00 Ukončenie 

 

Viac informácii o projekte nájdete tu: https://polrom.eu/  

Manuál pre tvorcov politík a ľudí z praxe 

Policy reporty  

Videá sumarizujúce výsledky projektu PolRom: 

https://www.youtube.com/watch?v=VC-6udD3Ne0  

https://www.youtube.com/watch?v=UTgtuTUsVlU  

 

https://polrom.eu/
https://polrom.eu/toolkit/
https://polrom.eu/category/policy-reports/
https://www.youtube.com/watch?v=VC-6udD3Ne0
https://www.youtube.com/watch?v=UTgtuTUsVlU

