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Som Enzo z Talianska. Začnem z miesta, kde sa nachádzam 
teraz a postupne sa vrátim k tomu, aké to bolo, keď som bol 
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 po-
mohli prekonať mnohé prekážky, ktorým som musel čeliť. Som 
hrdý na to, že som Róm, na to, kým dnes som a na moje 
sny, ktoré mi pomáhajú rásť.
Pracujem na projekte s názvom „Young Roma, Builders of 
Hope” (Mladí Rómovia, tvorcovia nádeje). Podporujem rómske 
deti v škole a organizujem školenia a podujatia zamerané na 
zvýšenie povedomia o rómskych problémoch. 
Ale to nie je všetko. Robím toho viac! Doučujem a sprevádzam 
mladých ľudí justičným systémom a na ich ceste k zamestnaniu 
a sociálnej integrácii.

Keď som mal 29 rokov, získal som bakalársky titul v odbore 
jazyk a pedagogika. Po ukončení štúdia som sa rozhodol ďalej 
študovať a prihlásil som sa na magisterské štúdium 
pedagogiky.

11% rÓMov 
v tALIAnsKU ŽIJE 
v znEvÝhoD-
nEnÝCh PoDMIEn-
KACh v sEGrEGo-
vAnÝCh sLUMoCh.

MLADí rÓMovIA 
ŽIJÚCI v sEGrEGo-
vAnÝCh sLUMoCh sÚ 
tAKMEr bEz ŠAnCE 
DostAŤ sA nA UnIvEr-
zItU.



Na základnej škole ma 
podporovala miestna mi-
movládna organizácia. Bol 
som talentovaný žiak. Napriek 
tomu som pre svoj rómsky 
pôvod čelil mnohým pro-
blémom.

Na 2. stupeň základnej školy 
som nastúpil v skupine spolu 
so všetkými ostatnými róm-
skymi žiakmi. Napriek tomu sa 
mi podarilo nadviazať dobré 
vzťahy s niektorými neróms-
kymi žiakmi.

86% 
tALIAnov MÁ nA 
rÓMov nEGAtívny 
nÁzor.

1 z 5 rÓMsKyCh DEtí ŽIJÚCICh v sEGrEGo-
vAnÝCh sLUMoCh v tALIAnsKU nIKDy nEbUDE 
ChoDIŤ Do ŠKoLy.

IbA 1%  
MLADÝCh rÓMov 
ŽIJÚCICh v sE-
GrEGovAnÝCh 
sLUMoCh ChoDí 
nA strEDnÚ 
ŠKoLU.

V pätnástich som odišiel 
zo strednej školy. Nastúpil 
som do dvojročného vý-
cvikového programu 
na odbornej škole. Okrem 
toho som začal pracovať ako 
dobrovoľník pre združenie, 
ktoré ma podporovalo, keď 
som bol dieťa.



Aj keď si veľa Talianov myslí, že žiadni Rómovia nie sú 
Taliani, ja som. Narodil som sa v Taliansku talianskym rodičom. 
Vďaka svojmu občianstvu som mal prístup k základným 
službám starostlivosti v ranom detstve a naša veľká rodina 
mohla žiť v obecnom dome.

Od troch do šiestich rokov som pravidelne navštevoval 
neformálne domáce detské centrum. Užíval som si spoločnosť 
ostatných detí. 

ŽIvotnÉ 
PoDMIEnKy 
A nEIstÉ PostAvE-
nIE rÓMsKyCh 
roDín ŽIJÚCICh 
v sEGrEGovAnÝCh 
sLUMoCh 
sPÔsobUJE, ŽE 
MAJÚ ProbLÉM 
zAPísAŤ DEtI 
Do ŠKoLy A ChÝ-
bA IM PrístUP 
K zÁKLADnÝM 
sLUŽbÁM.

tAKMEr 55% 
rÓMov ŽIJÚCICh 
v sEGrEGovAnÝCh sLU-
MoCh MÁ MEnEJ AKo 
18 roKov. MnohÉ roD-
Iny UtIEKLI z bÝvALEJ 
JUhosLÁvIE v 80. A 
90. roKoCh. MnohÉ 
z ICh DEtí A vnÚČAt 
sÚ v KrAJInE stÁLE 
nELEGÁLnE.  



rEyn taliansko je národná sieť tvorená inštitúciami, združeniami, 
rómskymi a nerómskymi odborníkmi, profesionálmi a paraprofesionálmi 
pracujúcimi v oblasti raného detstva s rómskymi komunitami žijúcimi 
na okraji spoločnosti. Aktívni členovia siete spolupracujú na orga-
nizovaní aktivít v miestnom kontexte, podieľajú sa na advokačnej 
činnosti a ďalej sieť rozširujú.

sieť rEyn taliansko vznikla v roku 2016 s cieľom vytvárať priestor na 
diskusiu, reflexiu a profesijný rozvoj jednotlivcov, inštitúcií a orga-
nizácií pracujúcich so zraniteľnými rómskymi komunitami, rodinami a 
maloletými.

Organizácia Associazione 21 luglio vykonáva výskumnú činnosť 
a vytvára tlak na inštitúcie s cieľom ochrany a podpory práv detí. 
Ak je to potrebné, zasahuje a podniká právne kroky v situáciách, 
kde dochádza k porušovaniu ľudských práv, práv detí alebo 
nenávistným prejavom a rasovej diskriminácii. 

Organizuje aj verejné kampane a podujatia na zvýšenie povedomia, 
podporuje vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských práv a realizuje 
experimentálne pedagogické projekty zamerané na deti a iné pro-
jekty, ktoré sú v súlade s jej cieľmi.

Údaje uvedené v tejto infografike pochádzajú z Talianska. Vychádzajú z výskumu a monitorovania uskutočneného spoločnosťou REYN Italy a jej hos-
titeľskou organizáciou Associazione 21 luglio.


