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Som Sevda z Bulharska. Začnem z miesta, kde sa nachá-
dzam 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 výnimočné okamihy v mojom živote - 
spomeniem udalosti, ktoré ma posilnili a predstavím vám ľudí, 
ktorí mi pomohli prekonať prekážky, ktorým som musela čeliť.  
Som hrdá na to, že som Rómka, na to, kým dnes som 
a na to, že mám sny, ktoré mi pomáhajú rásť. 
 
Momentálne pracujem ako zdravotná sestra v nemocnici. Som 
tiež čerstvou mamou.

LEN 23% 
DOSPELÝCh RÓMOV 
V bULhARSKU JE 
ZAMESTNANÝCh.

V 22 rokoch som vyštudovala zdravotnícku univerzitu v Sofii 
a získala som titul bakalár v odbore ošetrovateľstvo. Bola som 
prvá z mojej rodiny, čo vyštudovala vysokú školu. Z Rómskeho 
vzdelávacieho fondu (REF) som získala štipendium, ktoré mi 
pomohlo pri štúdiu.

Počas vysokoškolského štúdia som pracovala ako dobrovoľníč-
ka v najväčšej rómskej komunite v Sofii.

65% MLADÝCh 
RÓMOV A RÓMIEK 
V bULhARSKU 
NEChODí DO ŠKO-
LY, NEPRACUJE ANI 
SA NEZÚČASTŇU-
JE NEJAKEJ 
FORMY TRÉNINGU 
ČI VZDELÁVANIA. 
V MAJORITNEJ 
SPOLOČNOSTI DO-
SAhUJE TÁTO hOD-
NOTA LEN 19 %.



Ako tínedžerka som 
navštevovala strednú 
odbornú školu. Bola som 
jedinou Rómkou v triede. 
Moja rodina sa presťahovala z 
rodnej dediny do neďalekého 
mesta, aby mi umožnila získať 
kvalitné stredoškolské vzde-
lanie. Moji rodičia si tam našli 
prácu, aby ma spolu s mojimi 
súrodencami mohli podpo-
rovať počas štúdia.

NA STREDNÝCh ŠKOLÁCh ŠTUDUJE 
57% MLADÝCh RÓMOV A RÓMIEK 
V POROVNANí S 87% MLADÝCh ĽUDí 
Z MAJORITNEJ POPULÁCIE.

POVINNÚ ŠKOLSKÚ 
DOChÁDZKU PLNí 
93% RÓMSKYCh 
DETí, V POROVNANí 
S 95% DETí 
Z MAJORITNEJ 
POPULÁCIE.

60% 
RÓMSKYCh DETí SA 
VZDELÁVA V ÚPLNE 
ALEbO VÄČŠINO-
VO RÓMSKYCh 
ŠKOLÁCh.

Chodila som na malú základnú školu a mojimi spolužiakmi 
boli prevažne rómske deti.

Mala som šťastie, že mi učitelia počas prvých rokov v škole 
poskytli výnimočnú podporu. Jedna z mojich učiteliek si všim-
la môj potenciál a pracovala so mnou aj mimo vyučovania. 
Povedala mi o finančnej podpore, ktorú študentom poskytuje 
Rómsky vzdelávací fond.



V detstve som snívala o tom, že sa stanem zdravotnou ses-
trou v bielom odeve. Chcela som pomáhať ľuďom v našej malej 
dedine. Inšpirovala ma moja teta, ktorá bola zdravotná sestra. 
Od mladosti mala na mňa veľký vplyv.

NA PREDŠKOL-
SKOM VZDELÁVANí 

SA PODIEĽA 66% 
RÓMSKYCh DETí 
V POROVNANí 

S 84% DETí Z MA-
JORITNEJ POPULÁ-
CIE.

Pred mojím narodením nemali moji 
rodičia prístup k žiadnym službám prenatál-
nej starostlivosti. Radili sa so staršími členmi 
komunity.
Keď som bola malá, neexistovali žiadne 
programy návštev v domácnostiach. Mo-
jich rodičov podporovala hlavne moja teta, 
zdravotná sestra, ktorá im pomáhala pri 
poskytovaní potrebnej starostlivosti o mňa 
a mojich súrodencov.

V SÚČASNOSTI FUNGUJÚ 
V bULhARSKU DVA PILOT-
NÉ PROGRAMY NÁVŠTEV 
V DOMÁCNOSTIACh INI-
CIOVANÉ UNICEFOM A NA-
DÁCIOU TSA. PROGRAM 
PARTNERSTVA MEDZI 
RODINOU A ZDRAVOT-
NOU SESTROU REALIZO-
VANÝ NADÁCIOU TSA SA 
ZAMERIAVA NA SLUŽbY 
NÁVŠTEV V DOMÁCNOSTI 
PRE ZNEVÝhODNENÉ MATKY 
PRVORODIČKY OD TEhOTEN-
STVA DO DVOCh ROKOV 
DIEŤAŤA. ObA PROGRAMY 
MAJÚ AMbíCIU ZAČLENIŤ SA 
DO VLÁDNYCh POLITíK.



Nadácia TSA pomáha ľuďom naplno využiť ich potenciál. 
Snažíme sa vytvárať príležitosti pre znevýhodnené skupiny 
so špeciálnym zameraním na Rómov, z ktorých 72% v súčasnosti 
žije pod hranicou chudoby.

Sme mimovládna organizácia poskytujúca granty, ktorá sa venu-
je znižovaniu chudoby a zmenšovaniu rozdielov v úspešnosti. 
S týmto cieľom podporujeme aktivity v štyroch programových 
oblastiach: základy, vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, 

vzdelanie a ekonomický úspech rodiny. 

TSA je prikopníkom v nových prístupoch a zároveň inkubátorom 
pre nové prístupy a nápady. Testuje, ako sa dajú najlepšie 
prekonať hlboko zakorenené rozdiely v úspešnosti. Dosiahnutie 
udržateľnosti a rozšírenie nášho pôsobenia si bude vyžadovať 
čas a spoluprácu. Preto TSA oceňuje partnerstvá a vytváranie 
sietí a koalícií podobne zmýšľajúcich spojencov. 

Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu!

REYN bulharsko sa snaží ponúkať pozitívne vzory v oblasti vývoja v ranom 
detstve, zlepšovať kvalitu vzdelávania, efektívnejšie integrovať zdravotnú 
starostlivosť a vzdelávanie v ranom detstve s dôrazom na výživu a spája 
advokačné snahy v oblasti vývoja v ranom detstve so zameraním 
na zlepšenie prístupu, kvality a výsledkov rómskych detí v tejto oblasti.

Údaje uvedené v tejto infografike sú výsledkom výskumu a monitorovania uskutočneného spoločnosťou REYN Bulharsko a jej hostiteľskou orga-
nizáciou TSA - Trust for Social Achievements.


