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K

eď som mala 22 rokov, získala som na univerzite
bakalársky titul v odbore vzdelávanie v ranom detstve. Bola
som pripravená uplatniť všetky získané vedomosti v praxi. Aj
keď som vždy bola vynikajúca študentka, moja rodina si nebola
istá, či budem môcť ísť na univerzitu. Bez politík na zabezpečenie finančnej podpory pre rómskych študentov si veľa rodín
z mojej komunity nemôže dovoliť vyššie vzdelanie.
Našťastie sa mi podarilo získať štipendium
od jednej nadácie.

S

om Loli. 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.
Som emancipovaná 25-ročná Rómka. Pracujem ako pedagogička v štátnej materskej škole.

63%

mladých

rómov a rómiek V EURÓPE NECHODÍ DO ŠKOLY, NEPRACUJE ANI SA
NEZÚČASTŇUJE NIJAKEJ
FORMY TRÉNINGU ČI
VZDELÁVANIA.
Factsheet - 2019 Report on National
Roma Integration Strategies: Key Conclusions

68%

MLADÝCH

RÓMOV VO VEKU OD 18 - 24
ROKOV MÁ LEN ZÁKLADNÉ
VZDELANIE.
Leaving no one behind in implementing the 2030
agenda for sustainable development: roma
inclusion in europe (undp 2017)

N

a strednej škole som
bola dobrá študentka. Školské
zadania boli náročné a bol
tam obrovský tlak. V škole
som bola jediná študentka
z mojej komunity. Škola bola
pre mňa mimoriadne dôležitá.
Mala som príležitosť prelomiť vžité predsudky mojich
spolužiakov a učiteľov voči
Rómom.
Vďaka výraznej podpore rodiny a kvalitnému školskému
poradcovi som zvládla aj tie
najťažšie obdobia.

18%

Iba
RÓMSKYCH DETÍ
POKRAČUJE VO VZDELÁVANÍ
NA VYŠŠEJ ÚROVNI.
Factsheet - 2019 Report on National Roma Integration Strategies:
Key Conclusions

41%

RÓMOV
ZAŽILO ZA POSLEDNÝCH
5 ROKOV DISkRIMINÁCIU NA ZÁKLADE
ICH PÔVODU. 26% ZAŽILO DISKRIMINÁCIU ZA
POSLEDNÝCH 12 MESIACOV.

EU-MIDIS II: Second European Union Minorities and
Discrimination Survey – Roma Selected findings

N

a základnej škole som sa často stretávala s diskrimináciou zo strany spolužiakov a niekedy dokonca aj zo strany
učiteľov. Chcela som byť čo najlepšou žiačkou, ale niekedy
na mňa predsudky ostatných doľahli.
V miestnom komunitnom centre som sa zoznámila s rómskym dobrovoľníkom, ktorý mi pomohol udržať si motiváciu
a inšpiroval ma k pomoci iným mladým študentom z mojej komunity. Vtedy som to ešte nevedela, ale vytvárala som si podpornú komunitu a budovala odolnosť.

K

53%

len
RÓMSKYCH DETÍ
VO VEKU OD ŠTYROCH ROKOV DO
ZAČIATKU POVINNEJ ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY SA
ZÚČASTŇUJE NA
VZDELÁVANÍ V
RANOM DETSTVE.

eď som mala rok, zúčastnili sme sa s rodičmi na programe domácich návštev
miestnej mimovládnej organizácie zameranom na vývoj
v ranom detstve, spokojnosť, starostlivosť o zdravie a pozitívne vzťahy medzi
deťmi a ich opatrovníkmi.

80%

RÓMOV
JE OHROZENÝCH
CHUDOBOU.
Second European Union Minorities and
Discrimination Survey (EU-MIDIS II):
Roma – selected findings

Educational level of adult Roma in four Central
and East European countries

D

o škôlky ma prihlásili, keď som mala tri roky vďaka
úspešnej osvetovej činnosti štátnej materskej školy. Moji
rodičia sa zapojili do programu podpory rodičovských zručností, ktorý im pomohol pochopiť, aké dôležité je zapísať ma do
škôlky, budovať vzťahy mimo vlastnej komunity a zvýšila sa ich
dôvera vo vzdelávací systém.

LEN KAŽDÉ DRUHÉ
RÓMSKE DIEŤA SA ZAPOJÍ DO PREDŠKOLSKÝCH
PROGRAMOV ALEBO
NAVŠTEVUJE MATERSKÚ
ŠKOLU!
Education: the situation of Roma in 11 EU Member
States Roma survey – Data in focus –

P

redtým, ako som sa narodi-

la, sa moji rodičia dozvedeli
o bezplatnom prenatálnom programe dostupnom v ich komunite. Bola to pre nich výborná
príležitosť dozvedieť sa viac o
vnímavom rodičovstve a o tom,
ako ma môžu od narodenia čo
najlepšie podporovať.

Pre rómske deti je to, akoby im v deň narodenia niekto uviazal na zápästie
červenú stužku. Hlboko zakorenené predstavy o Rómoch v Európe podnietili vznik začarovaného kruhu diskriminačných postupov a predsudkov. Tieto
predstavy sú aj súčasťou školských systémov, ako to vidíte na Lolinom
príbehu. Lolin Príbeh e však príbehom úspechu. Ide o to, čo sa stane, keď je
sú dostupné rôzne služby starostlivosti v ranom detstve - o to, ako môže
malá podpora vniesť do života dieťaťa veľkú zmenu, ak si všetci:
- budeme vedomí jedinečného potenciálu každého dieťaťa, podporíme ho
v jeho snoch a pomôžeme mu rásť.
- zabezpečíme rovnosť pre rómskych žiakov na všetkých úrovniach
vzdelávania, ako aj v prístupe k zamestnaniu v oblasti raného detstva.
- podporíme inkluzívne pracovné prostredia, ktoré prijímajú rozmanitosť
a vytvárajú pre odborníkov príležitosti na rast a priestor na to, aby boli
vypočutí.
- podporíme profesionalitu a spolupatričnosť medzi všetkými rómskymi
odborníkmi v oblasti raného detstva a oceníme ich prínos.

EMPOWERED BY ISSA

REYN je európska sieť, ktorá podporuje prístup rómskych detí a
detí kočovníkov ku kvalitným programom starostlivosti
v ranom detstve, profesionalitu v službách raného detstva
a väčšie zastúpenie Rómov a kočovníkov medzi zamestnancami
v tejto oblasti.
Viac informácií nájdete na: www.reyn.eu
Dajte nám Like na Facebooku: facebook.com/ReynNetwork

ISSA je členské združenie, ktoré funguje ako učiaca sa komunita a
bojuje za kvalitu a spravodlivosť pre všetky malé deti a ich rodiny.
Sieť ISSA je dynamická sieť odborníkov z mimovládnych organizácií,
škôl a predškolských zariadení, vysokých škôl a akademických
inštitúcií v Európe a strednej Ázii. Všetci členovia ISSA pracujú na
zabezpečovaní tej najkvalitnejšej starostlivosti a vzdelania najmä
pre najzraniteľnejšie malé deti.
www.issa.nl

