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K

eď 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.

S

om 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 pomohli 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.

11%

RÓMOV
V TALIANSKU ŽIJE
V ZNEVÝHODNENÝCH PODMIENKACH V SEGREGOVANÝCH SLUMOCH.

MLADÍ RÓMOVIA
ŽIJÚCI V SEGREGOVANÝCH SLUMOCH SÚ
TAKMER BEZ ŠANCE
DOSTAŤ SA NA UNIVERZITU.

V

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

86%

1%

TALIANOV MÁ NA
RÓMOV NEGATÍVNY
NÁZOR.

Iba
MLADÝCH RÓMOV
ŽIJÚCICH V SEGREGOVANÝCH
SLUMOCH CHODÍ
NA STREDNÚ
ŠKOLU.

N

a základnej škole ma
podporovala miestna mimovládna organizácia. Bol
som talentovaný žiak. Napriek
tomu som pre svoj rómsky
pôvod čelil mnohým problémom.
Na 2. stupeň základnej školy
som nastúpil v skupine spolu
so všetkými ostatnými rómskymi žiakmi. Napriek tomu sa
mi podarilo nadviazať dobré
vzťahy s niektorými nerómskymi žiakmi.

1 Z 5 RÓMSKYCH DETÍ ŽIJÚCICH V SEGREGOVANÝCH SLUMOCH V TALIANSKU NIKDY NEBUDE
CHODIŤ DO ŠKOLY.

A

55%

j 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.

Takmer
RÓMOV ŽIJÚCICH
V SEGREGOVANÝCH SLUMOCH MÁ MENEJ AKO
18 ROKOV. MNOHÉ RODINY UTIEKLI Z BÝVALEJ
JUHOSLÁVIE V 80. A
90. ROKOCH. MNOHÉ
Z ICH DETÍ A VNÚČAT
SÚ V KRAJINE STÁLE
NELEGÁLNE.

O

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

ŽIVOTNÉ
PODMIENKY
A NEIsTÉ POSTAVENIE RÓMSKYCH
RODÍN ŽIJÚCICH
V SEGREGOVANÝCH
SLUMOCH
SPÔSOBUJE, ŽE
MAJÚ PROBLÉM
ZAPÍSAŤ DETI
DO ŠKOLY A CHÝBA IM PRÍSTUP
K ZÁKLADNÝM
SLUŽBÁM.

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 organizovaní 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 organizácií 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 projekty, 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 hostiteľskou organizáciou Associazione 21 luglio.

