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Som Dajana z Bosny a Hercegoviny. Začnem z miesta, kde sa nachádzam teraz a postupne sa 
vrátim k tomu, aké to bolo, keď som bola dieťa a prevediem vás cestou, ktorá ma sem doviedla. 
Podelím sa s vami o významné okamihy v mojom živote - spomeniem udalosti, ktoré ma posilnili 
a predstavím vám ľudí, ktorí mi pomohli prekonať mnohé prekážky, ktorým som musela čeliť.  
Som hrdá na to, že som Rómka, na to, kým dnes som a na moje sny, ktoré mi pomáhajú 
rásť.

Mám 29 rokov a som jediná Rómka s vyskoškolským titulom z 2 500 obyvateľov môjho okresu. 
Pracujem ako odborníčka na vzdelávanie Rómov na miestnom odbore školstva, kde som ob-
klopená mladými Rómami túžiacimi po vzdelaní. Pracujem tiež ako dobrovoľníčka v rómskej 
komunite, kde rodičom vysvetľujem, aké dôležité sú prípravné (predškolské) programy. 

Prihlásila som sa na vysokoškolské štúdium envi-
ronmentalistiky a ochrany prírody. Bola som jediné 
rómske dievča na univerzite a bola som veľmi hrdá 
na to, že tam som. Prvýkrát som na vlastnej koži 
zažila diskrimináciu od svojich rovesníkov. Nenechala 
som sa tým odradiť. Chcela som sa stať pozitívnym 
príkladom pre ďalšie rómske dievčatá a chlapcov. 
Po ukončení prvej časti štúdia som pokračovala 
v magisterskom štúdiu. Začala som tiež pracovať ako 
dobrovoľníčka v mojej komunite, kde som sa venova-
la oblasti vzdelávania rómskych detí.

V bOSNE A hERCEGOVINE 
ŠTUDOVALO NA VYSOKÝCh 
ŠKOLÁCh V ŠKOLSKOM 
ROKU 2015/2016 LEN 7 
RÓMSKYCh ŠTUDENTOV ALE-
bO ŠTUDENTIEK.



Úspešne som ukončila dve stredné školy 
a získala som dva výučné listy, vďaka čomu som 
sa stala environmetnálnou inžinierkou a kvali-
fikovanou techničkou čistenia komínov.

NA STREDNÝCh ŠKOLÁCh 
SA VZDELÁVA PRIbLIŽNE 
4 045 RÓMSKYCh DETí.

IbA 38 RÓMSKYCh ŠTUDENTOV ÚSPEŠNE 
UKONČILO STREDNÚ ŠKOLU (V ŠKOLSKOM 
ROKU 2015/2016).

Keď nastal čas vybrať si, na ktorú strednú školu sa prihlásim, poslúchla som otcovu radu 
a prihlásila som sa na strednú školu environmentálnej techniky. Po troch mesiacoch sa ma môj 
otec, kominár, spýtal, či by som sa chcela prihlásiť na strednú školu kominársku a navštevovať 
dve stredné školy naraz. S radosťou som túto dvojitú výzvu prijala!



Ako malé dieťa som nechodila do materskej školy. Veľmi 
rada som sa hrávala s kefami a nástrojmi, ktoré otec používal 
na vymetanie komínov.

PREDŠKOLSKÉhO 
VZDELÁVANIA SA 
ZÚČASTŇUJE LEN 31 
RÓMSKYCh DETí.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
NAVŠTEVUJE 1 842 
RÓMSKYCh DETí
(ŠKOLSKÝ ROK 
2015/2016).

Počas prvých rokov štúdia na základnej škole som rýchlo 
zistila, aké to je, keď sa na vás pozerajú cez optiku predsudkov. 
Popritom som pomáhala otcovi vymetať komíny.



REYN bosna a hercegovina je podporná sieť pre rómske deti, ktorá združuje 
odborníkov, aktivistov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem o tieto témy v bosne a her-
cegovine a celom regióne.

REYN b&h zastrešuje KS - RIC, spolu s Centrom pre vzdelávacie iniciatívy - Krok za kro-
kom a Centrom presadzovania verejného záujmu.
Členmi REYN b&h sú odborníci v oblasti vzdelávania (pedagógovia, psychológovia a 
poradcovia) a aktivisti rómskych a nerómskych organizácií občianskej spoločnosti. 
hlavnými cieľmi projektu realizovaného KS - RIC sú:

•	 Vytvárať komunitu pedagogických odborníkov v oblasti rozvoja v ranom detstve   
na celoštátnej úrovni,

•	 Zlepšiť zručnosti odborníkov a ďalších aktérov v oblasti rozvoja v ranom detstve 
prostredníctvom adekvátnych školení a výmeny skúseností,

•	 Zvyšovať povedomie o dôležitosti rozvoja v ranom detstve na všetkých úrovniach 
(občania, inštitúcie, osoby s rozhodovacími právomocami).

Hlavným cieľom KS - RIC je zlepšiť politické, vzdelanostné, eko-
nomické, sociálne a kultúrne postavenie Rómov, dosiahnuť kom-
plexnú integráciu Rómov a zasadzovať sa za podporu demokracie 
a dodržiavanie ľudských práv v Bosne a Hercegovine. 
 

Rómske informačné centrum Kali Sara (KS - RIC) bolo založené 
v roku 2007 prostredníctvom projektu „Podpora rómskej národ-
nostnej menšiny v Bosne a Hercegovine v efektívnej advokácii 
a podávaní správ“. Projekt podporilo Ministerstvo zahraničných 
vecí USA a spoločnosť World Vision Inc.

Údaje uvedené v tejto infografike pochádzajú z Bosny a Hercegoviny. Sú výsledkom výskumu a monitorovania uskutočneného organizáciou REYN 
Bosna a Hercegovina a jej hostiteľskou organizáciou RIC-Kali Sara.


