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VÝSTUPY

A ODPORÚČANIA
Z WORKSHOPU
Workshopu
sa
zúčastnili
Nitrianky
a Nitrania pôsobiaci v rôznych oblastiach
(verejná
správa
či
samospráva,
zamestnávatelia, neziskový sektor), ako aj
zahraniční hostia, ktorí ho obohatili o svoj
pohľad a skúsenosti. Pozreli sme sa na to,
čo všetko môže obnášať život cudzincov
v Nitre, akí rôznorodí aktéri môžu do tejto
témy vstupovať a ako by medzi sebou mali
komunikovať. Je dôležité vnímať cudzincov
v meste ako jeho prirodzenú súčasť. Ľudia
z celého sveta v slovenských mestách žijú
z najrôznejších dôvodov a tak ako my
všetci, aj oni riešia všetky možné
každodenné radosti aj starosti. Ich potreby
však môžu byť často špecifické, napríklad
vzhľadom na ich pobytový status, jazyky,
ktorými sa dohovoria, prípadne vzhľadom
na prostredie, ktoré môže byť v mnohých
ohľadoch nové či neobvyklé.
Ak súhlasíme s tým, že každé mesto by
malo mať za cieľ vytvoriť priestor, v ktorom
sa budú všetci jeho obyvatelia a obyvateľky
cítiť dobre, treba ich potreby zohľadniť
a zamyslieť sa nad tým, ako sa s nimi dá
efektívne pracovať.

"Hlavnou myšlienkou, ktorá z workshopu
vzišla, bola potreba vzniku určitej
prehľadnej siete kontaktov a informácií
medzi najrôznejšími aktérmi, ktorí môžu
do témy integrácie cudzincov
a poskytovania služieb cudzincom
vstupovať."

Cudzinec je v prvom rade človek. Človek
rieši obrovské množstvo vecí
a nie je možné, aby sa úplne všetky
vyriešili pod jednou strechou. Hoci
existujú
príklady
dobrej
praxe
zo
zahraničia, kde sa veľmi efektívnym
spôsobom poskytujú služby a rady
cudzincom doslova v jednej budove, ani
tam nevyriešia úplne všetko. Mnohí
účastníci sa teda zhodli na tom, že vidia
zmysel v prepojení jednotlivých aktérov,
ktorí by medzi sebou mohli zdielať
informácie, čo by každému značne
uľahčilo život.
Mnohí prítomní sa vo svojej práci
s cudzincami stretávajú. Často sú však
odkázaní sami na seba pri vyhľadávaní
informácií, aby boli schopní cudzincom
pomôcť alebo vyriešiť ich problém. To je
samozrejme časovo veľmi náročné. Ak by
mali k dispozícii sieť kontaktov, na ktoré
sa môžu obrátiť, ušetrili
by tak kopu času a energie sebe aj
klientom.
Fungovanie takéhoto systému však má
určité predpoklady – prepojenie čo
najviac relevantných aktérov, nastavenie
efektívnej komunikácie medzi nimi a
uvedomenie si ich potrieb. Nedá sa totiž
predpokladať, že inštitúcie, odbory na
úradoch, organizácie či jednotlivci budú
mať kapacitu začať poskytovať nové
služby
alebo
ich
poskytovať
iným
spôsobom len tak zo dňa na deň.

KOMUNITNÁ
KAVIAREŇ
Čo všetko môže súvisieť so životom cudzincov v Nitre? Z komunitného pohľadu je to veľmi
široký záber miest, inštitúcií, ľudí, priestorov. Je žiaduce sa zamyslieť, či a ako by dané
miesto/aktér mohol vstupovať do agendy kontaktného bodu. Poznámky sú zaznamenaním
konkrétnej diskusie, nesnažia sa vystihnúť objektívne najzávažnejšie problémy týkajúce sa
témy, ale vychádzajú z profesijných či osobných skúseností účastníkov.
Účastníci diskutovali o základných potrebách, ktoré cudzinci v meste riešia. Z toho vyplynuli
rôznorodí aktéri, ktorí do tejto témy vstupujú, alebo by mali vstupovať.

BÝVANIE
Otázka

ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

dostupnosti

bývania

môže

byť

v prípade cudzincov v určitých prípadoch veľmi
komplikovaná,
s

často

nepríjemným

prenajímateľov

sa

prístupov
a

s

stretávajú
zo

strany

kalkulovaním

či

predpokladom, že cudzinec neovláda tunajšiu
legislatívu

a

nájomníka

(ako

z

nej

vyplývajúce

príklad

bolo

práva

spomínané

Otázka dostupnosti
zdravotnej starostlivosti spojená s jazykovou
bariérou na oboch stranách – pacienti
aj lekári či zdravotnícky personál.

VZDELÁVANIE

nevyplatenie vratnej kaucie).

PRÁCA

Otázka

vzdelávania

dospelých,

napr.

rekvalifikácie či kurzy v jazykových školách
alebo neziskových organizáciách. Dôležitou

Otázka pracovných agentúr, nevyhovujúcich
podmienok na prácu či mzdy. Spomenutí boli
zamestnávatelia ako spojka pri riešení rôznych
situácii.

témou

je

vzdelávanie

detí

cudzincov

na

školách.

CIRKVI/NÁBOŽENSKÉ
SPOLOČENSTVÁ

KOMUNITY
Otázka združovania sa, stretávania nových ľudí
Otázka príslušnosti ku komunitám, vzájomná
pomoc, ale aj riziko uzavretosti. Spomenula
sa komunikácia komunít alebo ich zástupcov
s verejnosťou, vzájomné spoznávanie sa.

pri príchode do mesta. Jednotlivé náboženské
skupiny

a

spoločenstvá

môžu

poskytovať

priestor pre nových obyvateľov mesta, kam
automaticky zamieria, možno ešte predtým,
ako si vytvoria okruh známych v práci či
v škole.

KOMUNITNÁ
KAVIAREŇ
ÚRADY
Jednak boli spomenuté tie, ktoré priamo
vykonávajú agendu zameranú na cudzincov
(Cudzinecká polícia), jednak tie, ktoré sú

PRIESTORY SPOJENÉ
S VOĽNÝM ČASOM

určené pre všetkých obyvateľov a ktoré môžu
vyhľadávať aj cudzinci v snahe zorientovať sa,

Zo

získať potrebné informácie a vybaviť rôzne

v meste podniky – reštaurácie, kaviarne, bary,

veci súvisiace s ich životom v meste (Úrad

kde sa spolu cudzinci pravidelne stretávajú.

práce, Mestský úrad...)

Mať vedomosť o týchto miestach môže byť

skúsenosti

niektorých

účastníkov

sú

užitočné napríklad vtedy, keď chceme rozšíriť
určité pre nich dôležité informácie, povedzme
v printovej forme, prípadne sa dajú využiť na
organizáciu podujatí.
Takéto priestory môžu byť zázemím pre rôzne
interkultúrne

aktivity,

prezentáciu

medzinárodnej kuchyne či kultúrnych aktivít,
kde sa ľudia z rôznych krajín môžu medzi
sebou spoznávať a búrať tak určité bariéry.

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Takisto sa spomenuli športoviská, kde takisto
môžu

prebiehať

rôzne

podujatia

tohto

charakteru. Podnikatelia z radov cudzincov
Témou migrácie a integrácie v ich rôznych
aspektoch
a

sa

združenia.

poradenstvo,

venujú
Či

mnohé

už

vzdelávacie

organizácie

poskytujú
aktivity

právne
(smerom

k majorite aj smerom k cudzincom), komunitné
podujatia či podporu samosprávam. Je dobré
zmapovať si organizácie pôsobiace priamo
v Nitre, jej okolí či na celom Slovensku, majú
často dlhoročné skúsenosti v téme a vedia
poradiť či nasmerovať.

boli spomenutí ako ľudia, ktorí sú v meste
prínosom, napríklad preto, že vytvárajú nové
pracovné miesta, alebo prinášajú nový typ
služieb.

KAVIAREŇ POTRIEB
Ak hovoríme o potrebách, nie sú subjektom iba
cudzinci, ale aj osoby, ktoré majú poskytovať
cudzincom v meste služby. Pre tieto osoby je
podstatná podpora a informácie. Ak cudzinec na
mieste prvého kontaktu (MPK) hľadá pomoc
a odkážu ho na konkrétny úrad, je samozrejme
žiaduce, aby mu tam bola potrebná služba
poskytnutá. To však predpokladá pripravenosť
úradníkov po stránke obsahu aj formy. Malo by
teda byť jasné, aké sú povinnosti a práva
cudzincov v jednotlivých oblastiach. Tiež je
dôležitá komunikácia, ktorá je často náročná
napríklad z dôvodu jazykovej bariéry.

O KOHO POTREBÁCH
ROZPRÁVAME?
1. cudzincov voči inštitúciám
2. inštitúcií voči cudzincom
3. MPK voči inštitúciám
4. inštitúcií voči MPK

KAVIAREŇ POTRIEB
Dostupné prípadové štúdie – popísanie situácií a dobrej praxe, ktoré by sa
dali preniesť do nitrianskeho kontextu;
Tréningy pre zodpovedné osoby;
Fungujúca komunikácia medzi jednotlivými úradmi/odbormi (telefonická,
online, osobná);
Organizovanie legislatívnych a odborných stretnutí pre relevantných aktérov
(napríklad pre veľkých zamestnávateľov, diskutovanie o zmenách a výzvach,
ktoré v tejto oblasti nastali);
Neformálne stretnutia (napríklad pracovné raňajky pre spolupracujúce
inštitúcie a iných aktérov);
Dostupný sumár kontaktov:
Na jednotlivé organizácie/inštitúcie/úrady/odbory poskytujúce služby
obyvateľom;
Na organizácie zaoberajúce sa témou migrácie a integrácie;
Na ľudí a organizácie, ktoré vedia pohotovo reagovať na potrebu
tlmočenia;
Práca s inštitúciami – zaškolenie konkrétnych osôb zodpovedných za témy
týkajúce sa cudzincov v meste;
Organizácia komunitných podujatí, kde by sa ľudia medzi sebou stretávali
ako príležitosť na výmenu informácií aj neformálnou cestou;
Zaoberať sa témou bezpečnosti všetkých obyvateľov;
Spolupráca s políciou:
Prítomnosť

bezpečnostných

zložiek

v

potenciálne

problematických

lokalitách;
Spolupráca s cudzineckou políciou;
Zisťovanie postojov verejnosti a realizácia scitlivovacích aktivít;
Poskytovať kultúrny servis pre všetkých obyvateľov o podujatiach, ktoré sa
týkajú témy cudzincov v meste;
Advokačné aktivity smerom k štátnej správe (zo skúseností samospráv môžu
vychádzať dôležité poznatky a podnety, keďže samospráva zachytáva
problematické situácie, ako aj možné riešenia);
Vedieť sa oprieť o kvalitnú integračnú stratégiu mesta;
Jasnosť informácií, ktoré sú často protichodné od rôznych zdrojov;
Dostupnosť informácií v rôznych jazykových mutáciách;
Spolupráca s komunitami cudzincov (cez „spojky“ v týchto komunitách,
ktoré môžu obojsmerne komunikovať dôležité informácie);
PR (letáky, informácie, propagácia) – dôležité je dostať potrebné informácie
tam, kam treba;
Spolupráca so zamestnávateľmi, ktorí sú často dobrým sprostredkovateľom
informácií.

KOMUNIKAČNÁ
KAVIAREŇ
Keďže výmena informácií sa aj počas workshopu ukázala ako základný predpoklad zlepšenia
poskytovania služieb (tak pre cudzincov ako aj pre poskytovateľov), je dôležité zamyslieť sa
nad tým, ako môžu jednotliví aktéri komunikovať čo najefektívnejšie.
Pri správnom nastavení komunikácie treba zvážiť rozdiel medzi komunikáciou internou
a
externou,
rozdiely
medzi
cieľovými
skupinami
(spolupracujúci
aktéri/verejosť/cudzinci/súkromný sektor) a z toho vyplývajúci vhodnú formu. Takisto je
potrebné stavať komunikáciu na dostupných dátach a dôveryhodných informáciách
a pristupovať k nej citlivo. Z workshopu vyvstali nasledovné podnety a nápady, spísané podľa
toho, ktorého z aktérov sa môžu týkať.

MPK

ZAMESTNÁVATELIA

Poskytovanie

informatívnych

správ

mestskému zastupiteľstvu

Zdieľanie

informácie

o

tom

ako

zamestnávať cudzincov z tretích krajín

Poskytovanie informácií o vývoji agendy do
miestnych novín a na web

SOCIÁLNE SLUŽBY (MESTO
A VÚC)

UPSVAR
Prepojenie

agentov

voľných

pracovných

miest s MPK – odovzdávanie relevantných
informácií

doprava (ponuka na webe)

HOTLINE PRE CUDZINCOV
výmena

aktualizácia)
napríklad

ubytovacie možnosti (ponuka na webe)
voľnočasové aktivity (ponuka na webe)

UHCP
Pravidelná

Sprístupnené služby inzerované na MPK:

s
o

informácií

ostatnými

poskytovaných

aktuálnej legislatíve atď.

(a

aktérmi

ich
–

službách,

funkčný záznamník

NITRIANSKA KAVIAREŇ
Pomerne jednoduché zadanie čakalo účastníkov v Nitrianskej kaviarni. Pri zamýšľaní sa nad
témou cudzincov v Nitre je dobré myslieť na mesto, kde všetci jeho obyvatelia a obyvateľky žijú
spokojne, bez ohľadu na to, či sa v Nitre narodili, alebo pochádzajú z inej časti Slovenska alebo
sveta.
Spísané postrehy vzišli z tohto zadania:

„Skúste si predstaviť, že ste obyvateľom/obyvateľkou
Nitry v roku 2030. Súčasťou mesta sú aj najrôznejšie
skupiny obyvateľstva, vrátane cudzincov. V Nitre sa mi
žije dobre, lebo…“

NITRIANSKA KAVIAREŇ
pešia zóna plná života / živé korzo
kvalitné ubytovanie
vytiahnuť ľudí z nákupných centier
multikulturalizmus v najširšom zmysle
slova

spokojné

rodiny

(nízka

miera

rozvodovosti)
funkčné miesto prvého kontaktu COMIN
dostupné kvalitné zdravotníctvo (skvelá
nitrianska

(reštaurácie)

nemocnica)

otvorenejšia spoločnosť
tolerancia ako základný princíp života
(lojalita)
v Nitre bude námestie (+parkovisko)
dostupnosť vzdelávania (udržanie úrovne
vzdelávania)

návrat ľudí zo satelitov naspäť do NR
(regulácia
regulácia

suburbánnej migrácie)
kvalitná doprava (NR bez dopravných
zápch, integrovaná
doprava)
nová vlaková stanica
aby si NR zachovala svoju ľudskosť
zelená NR
cyklochodníky (alternatívna doprava)
multi-kulti festivaly
otvorená komunita s vlastnou identitou
dobré pracovné podmienky
rozmanité príležitosti kultúrneho vyžitia
nízka kriminalita (bezpečné mesto)
zábavno-edukačné centrum
NR bude aj mestom starých ľudí
vysoká kvalita života seniorov
inkluzívnejšie vzdelávanie
medzigeneračná komunikácia (adoptuj si
svojho/ju
dedka/babku)
riešenie sociálnej vylúčenosti
občianska spoločnosť
otvorená samospráva

trolejbusy a električky
minimalizácia vplyvu “veľkej politiky” na
samosprávu
zdokonalenie

medzikultúrnej

-> väčší dôraz na vzdelávanie

prístupnosť verejného priestoru

rozhodnutia,

fungujúca nitrianska lanovka

komunikácie (už od škôlky)

demografický nárast

územného

veľa vnúčat

uvedomenie

si,

že

cudzincov

naozaj

potrebujeme (nielen
tolerujeme)
komunitný

život

na

veľmi

otvorenej

úrovni
interkultúrne

manželstvá

/

zmiešané

manželstvá
život bez vety “Nie som rasista, ale...”
rešpekt ku všetkým
viac vnímať ľudí ako individuality (nie cez
optiku
skupiny)
ľudia s lepšou angličtinou
väčšia tolerantnosť k ľuďom, ktorí sa ešte
len učia
viac etnických reštaurácií

ODPORÚČANIA

Je potrebné zmapovať všetkých relevantných aktérov, ktorí by sa mohli zapojiť
do mechanizmu zdielania informácií (či už sa budú zapájať aktívne alebo
pasívnejšie);
Zoznam sa samozrejme môže priebežne dopĺňať;
Zosieťovanie môže fungovať ako veľmi nízkonákladový spôsob zlepšenia
služieb - jednotliví aktéri majú často informácie týkajúce sa ich agendy, ktoré
by mohli byť užitočné aj pre ostatných;
Minimalistická forma je zdielaný kontaktník, kde sa bude dať rýchlo dohľadať
kontakt na človeka/inštitúciu, ktorá vie poradiť s konkrétnou problematikou;
Okrem výmeny informácií je dôležité aj tvorenie prostredia, kde sa s témou
migrácie a cudzincov bude dať pracovať na základe faktov a dát;
Mesto treba vnímať ako priestor, kde žijú rôzni ľudia s rôznymi potrebami, aby
boli všetci spokojní, treba tieto potreby zohľadňovať, snažiť sa hľadať reálne
a efektívne riešenia;
Veľmi dôležitá je komunikácia témy migrácie a života cudzincov smerom
k verejnosti, mala by byť podložená faktami, dátami a citlivá.

