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V OBLASTI ROZVOJA
V RANOM DETSTVE
PRACUJE ASI 40
ODBORNÍKOV
RÓMSKEHO
PÔVODU.

hcem pokračovať v štúdiu a získať bakalársky titul v odbore rodinných
záležitostí alebo sociálnej práce, aby som mala väčšie kariérne možnosti.

S

om Fatima. 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
na svojej ceste čelila. Som hrdá na to, že som Rómka, na to, kým dnes
som a na moje sny, ktoré mi pomáhajú rásť.
Pracujem ako odborníčka v oblati podpory rodiny v Belgicku. Pri nástupe
do zamestnania som absolvovala špeciálne školenie, kde som sa naučila,
ako môžem využiť vlastnú skúsenosť so sociálnym vylúčením na posilnenie rodín.
Som jediná odborníčka na podporu Rómov v agentúre Kind en
Gezin. Moju prácu si v rómskej komunite vysoko cenia a moje postavenie
narúša tradičné rodové normy.

V KIND EN
GEZIN PRACUJE TAKMER 80
ODBORNÍKOV
NA PODPORU
RODÍN
Z RÔZNYCH
KULTÚRNYCH
PROSTREDÍ.

K

eď som mala 18 rokov, žila som sama a dostávala som
podporu od štátnej agentúry podpory. Našla som si nového
priateľa, prestala som študovať a upadla som do depresie.

ODÍSŤ
Z DOMU

DOKONČIŤ
ŠKOLU
A
VYDAŤ
SA

Ale po niekoľkých rokoch som sa rozhodla nastúpiť
do vzdelávacieho programu druhej šance a úspešne som získala diplom v odbore starostlivosť o mladých ľudí a deti
so špeciálnymi potrebami. Štúdium som dokončila bez cudzej
podpory - nepomáhal mi ani priateľ, ani rodičia.

NEEXISTUJÚ O
TOM ŽIADNE OFICIÁLNE ÚDAJE,
ALE PREDČASNÉ
UKONČoVANIE ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY
U RÓMSKYCH ŽIAKOV JE VEĽMI
ČASTÉ.

C

hcela som sa stať právničkou, no skončila som na škole
sociálnych a technických vied. Získala som štipendium, no
nestačilo mi to na pokrytie nákladov na školské výlety či školské
pomôcky, ktoré som potrebovala.
Rodičia chceli, aby som dokončila školu a vydala sa. V 14
rokoch som ako rebelujúca tínedžerka odišla z domu. Bývala
som v dvoch pestúnskych rodinách a v detských domovoch.

K

eď som v Kosove chodila do materskej školy, nemala som tam žiadnych
priateľov. Ostatné deti si odo mňa držali
odstup. Bolo to, akoby so mnou nesmeli hrať. Učitelia boli priateľskí, ale cez
prestávky som bola vždy sama.

VZDELÁVANIE JE POVINNÉ
PRE VŠETKY DETI OD 5
DO 18 ROKOV.

K

eď som mala sedem rokov, moja rodina sa kvôli vojne
v Kosove prisťahovala do Belgicka. Keď sme prišli, môj strýko
pomohol rodičom prihlásiť ma spolu s mojimi súrodencami
do školy a požiadať o sociálne dávky.
Začala som navštevovať základnú školu. Každý deň som sa
snažila dokázať, že som dobre integrovaná, hoci som nedostávala žiadnu pomoc ani podporu pri domácich úlohách
ani pri učení sa holandčiny. Po roku som sa naučila
po holandsky, akoby to bol môj materinský jazyk. Vďaka tomu
som sa stala prostredníčkou medzi mojimi rodičmi a školou.

RÓMSKE DETI SÚ NADMERNE ZASTÚPENÉ
V ŠPECIÁLNOM
VZDELÁVANÍ.
NAJČASTEJŠIE TO
SÚVISÍ S ICH ÚROVŇOU
OVLÁDANIA JAZYKA, NEDOSTATOČNÝM
VZDELÁVANÍM V RANOM
DETSTVE, NEPRAVIDELNOU
DOCHÁDZKOU ALEBO
S ICH NEISTOU
SITUÁCIOU.

MENEJ AKO
60 % RÓMSKYCH
DETÍ ŽIJÚCICH
V BELGICKU SA
ZÚČASTŇUJE
VZDELÁVANIA
V RANOM DETSTVE.

SIEŤ REYN Belgicko bola založená v roku 2018 a je sieťou odborníkov
v oblasti raného detstva, ktorí sa usilujú zabezpečiť spravodlivosť
pre rómske rodiny a deti a rodiny a deti kočovníkov v prístupe k vysoko
kvalitným službám v ranom detstve.
Naše ciele sú:
• vybudovať silnú inkluzívnu odbornú učiacu sa komunitu rómskych
a nerómskych odborníkov v oblasti vzdelávania a poskytovania služieb
v ranom detstve pracujúcich s rodinami Rómov kočovníkov,
• podporovať výmenu odborných znalostí a profesijný rozvoj,
• vypracovať stratégie na zvýšenie počtu odborníkov a podporných
odborných zamestnancov z radov Rómov a kočovníkov v službách
poskytovaných v ranom detstve,
• presadzovať inkluzívne politiky a postupy cez identifikáciu a
signalizáciu štrukturálnych problémov týkajúcich prístupu rodín Rómov
a kočovníkov k vzdelávaniu a službám v ranom detstve.

Inovatívnosť pre VBJK znamená neustálu prácu na kvalite. Sledujeme vývoj v praxi a výskume, sledujeme zmeny na národnej a
medzinárodnej úrovni a neustále aktívne podporujeme zlepšovanie základného zabezpečenia pre malé deti. VBJK sa zaväzuje
podporovať, zlepšovať, prehlbovať a vylaďovať každodennú
prácu mnohých odborníkov. Spájame všetky zúčastnené strany:

deti, rodičov, odborníkov z praxe, výskumníkov, tvorcov politík a
relevantné organizácie. Robíme to aj v našich koučingových projektoch, pri vývoji produktov a výskume. VBJK sa vždy snaží pôsobiť
na pomedzí praxe, politiky a výskumu.

Prezentované údaje sú výsledkom výskumu a monitorovania uskutočneného spoločnosťou REYN Belgium a jej hostiteľskou organizáciou VBJK.

