
Centrum verejnopolitických 
štúdií  (CEU/CPS) 

je vedeckou jednotkou Stredoeurópskej 
univerzity, ktorej úlohou je vyhotovenie 
nezávislých verejnopolitických analýz,    
a cieľom je viac vedomé používanie 
výsledkov sociologického výskumu vo 
vytváraní verejnej politiky.

Tu vykonávaný výskum sa sústreďuje     
na skríženie politiky nerovností a spolo-
čenského prijatia a spoločenskej spra-
vodlivosti, integrácie menšín a prisťaho-
valeckého obyvateľstva, územného       
rozvoja a spoločenskej kohézie, vládnutia 
a politických postáv. 
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Popis výskumu

NGOST je porovnávajúci výskum trvajúci 

cez 24 mesiacov, ktorý uskutočňujeme v 

troch členských štátoch EÚ: v Maďarsku, 

na Slovensku a v Španielsku. Jeho cieľom 

je, aby z kritickej perspektívy skúmal tie 

odborné politiky a programy, ktoré podpo-

rujú prechod rómskej mládeže zo vzdelá-

vania do sveta práce (PVP). Osobitne 

prihliadame na „väčší NGO-charakter 

programov PVP“,  čiže na prenesenie štát-

nych funkcií na súkromné organizácie, 

ako na techniku neoliberálneho riadenia 

menšín.

Cieľ NGOST-u:

• Kritický prieskum verejných politík a 

programov podporujúcich prechod rómskej 

mládeže zo školy do sveta práce (PVP).

• Porovnanie vytvárania sa režimov PVP 

medzi krajinami. Prieskum toho, že tieto ako 

zacielia a v akej miere dosahujú rómsku 

mládež; a že mimovládni účinkujúci (NGO) 

akú úlohu majú v realizácii toho.

• Zmapovanie miestnej praxe PVP cez      
účinkovanie mimovládnych organizácií a 
prieskum týchto účinkov, so zvláštnym zreteľom 
možnosti rómskej mládeže na trhu práce a 
ich skúsenosti s PVP.

• Vypracovanie teoretických a analytických 
rámcov v súvislosti s verejnou politikou        
zaoberajúcou sa spoločenskou integráciou 
menšinových skupín - najmä Rómov, ktorá 
to má za cieľ prostredníctvom integrácie trhu 
práce.

Globálna hospodárska kríza blízkej minulosti 
a jej dôsledky nepomerne nevýhodne sa 
dotkli možností mladých na trhu práce, 
najmä možností menšín, napríklad Rómov. 
Etnografickým prieskumom viacerých NGO 
projekt NGOST poskytuje nahliadnutie do 
toho, že stiahnutie sa štátnych inštitúcií a 
zvýšená prítomnosť mimovládnych organi-
zácií v programoch PVP, ďalej neoliberálny 
étos aktivácie a vlastnej zodpovednosti ako 
formuje šance rómskej mládeže na trhu práce 
a ich o tom vytvorený obraz. Prípadová štúdia 
vykonaná v troch krajinách EÚ skúma jav na 
troch úrovniach: úroveň verejných politík / 
programov, činností kľúčových hráčov (inšti-
túcie a organizácie), a úroveň biografickej 
skúsenosti jednotlivcov.

Metodika a terén

Projekt sa opiera o kvalitatívny výskumný 
plán Počas prác v teréne zhromažďovanie 
údajov sa uskutočňuje pozorovaním 
účastníka (v komunitách, inštitúciách, 
organizáciách), hĺbkovými interview a 
nasústredenými skupinami (osoby s        
rozhodovacími právomocami, zamestnan-
cami, odborníkmi, zvýhodnenými osobami 
programov). 

Cezhraničné porovnávanie umožňuje, aby 
sme analyzovali, že rôzne „režimy PVP“ 
ako prispievajú k neoliberálnej technike 
riadenia menšín. Systém PVP jednotlivých 
krajín má osobitné črty a internú logiku.  
Je dôležité, aby o rozdielnych skúsenos-
tiach rôznych spoločenských skupín - 
medzi inými menšín - ohľadom PVP sa 
pripravovali podrobné štúdie, vyzdvihujúc 
aj pestrosť v rámci skupín. Žiaľ doteraz bolo 
vykonaných veľmi málo empirických 
prieskumov takéhoto charakteru. Cieľom 
porovnávacieho výskumného projektu 
NGOST je doplnenie tohto nedostatku.

cps.ceu.edu/research/ngost

https://cps.ceu.edu/research/ngost
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