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S

om Sunshine z Maďarska. Začnem z miesta, kde sa teraz
nachádzam 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.
Mám 35 rokov a pracujem ako medzikultúrna mediátorka a
facilitátorka. Mojou úlohou je poskytovať podporu rómskym
rodičom a deťom v celej krajine.

P

o skončení strednej školy som si založila rodinu. S mojou
malou dcérkou sme sa zúčastnili programu „Tvoj príbeh“.
V rámci tohto programu dostanú matky knižky pre deti a učia
sa z nich deťom čítať a rozprávať im príbehy.
Bola som prirodzený talent. Metódu som zvládla tak dobre,
že som sama začala viesť skupiny. Vzápätí mi ponúkli prácu
komunitnej facilitátorky a mentorky v známej mimovládnej
organizácii!

VEĽMI MÁLO Mimovládnych organizácií SA ZAMERIAVA
NA PROGRAMY RANÉHO
DETSTVA PRE RÓMSKE
RODINY.
V NIEKTORÝCH
REGIÓNOCH SÚ DOSTUPNÉ PROGRAMY DOBRÉHO ŠTARTU, NO ICH
FUNGOVANIE SA
V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH KRAJINY LÍŠI
A ICH UDRŽATEĽNOSŤ NIE
JE ZABEZPEČENÁ.

N

a strednej škole som sa
dobre učila a veľmi tvrdo som
pracovala. Najlepšie sa mi
darilo na hodinách, kde som
nezažívala diskrimináciu
od učiteľov.

6,9%

RÓMOV MÁ MATURITU. MENEJ AKO 1% RÓMOV MÁ
VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM (V POROVNANÍ
S 18,5% DOSPELÝCH OBYVATEĽOV
MAJORITY).

17.3% RÓMSKYCH
DETÍ NEUKONČÍ
ZÁKLADNÉ VZDELANIE. TENTO
DRUH VZDELÁVANIA NEUKONČÍ 3,2%
NERÓMOV.
77.7% RÓMSKYCH DETÍ
UKONČÍ VZDELÁVANIE
VO VEKU 14 ROKOV.
V TOMTO VEKU UKONČÍ
VZDELÁVANIE 24,6%
NERÓMOV.

VYSOKÝ PODIEL
RÓMSKYCH ŽIAKOV SA VZDELÁVA
V ŠKOLÁCH ALEBO
TRIEDACH, KDE 50
A VIAC % ŽIAKOV
TVORIA RÓMOVIA.

N

a základnej škole som bola vystavená diskriminácii
zo strany rovesníkov - niekedy dokonca aj zo strany
učiteľov.
Hovorila som si, že som hlúpa, až kým si moje schopnosti
nevšimla jedna z mojich učiteliek. Od chvíle, keď mi ukázala,
že vo mňa verí, som bola motivovaná tvrdo pracovať
a ukázať všetkým, čo dokážem.

92%

VŠETKY RODINY
V MAĎARSKU SÚ POTENCIÁLNYMI PRÍJEMCAMI
PROGRAMU NÁVŠTEV
V DOMÁCNOSTIACH, NAZVANÉHO
“MATKA, DIEŤA A
ZDRAVOTNÁ SESTRA“.

RÓMSKYCH DETÍ
MÁ PRÍSTUP K
PREDŠKOLSKÉMU
VZDELÁVANIU.
V MAĎARSKU JE
MATERSKÁ ŠKOLA
POVINNÁ PRE VŠETKY DETI.

SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÉ
DETI SÚ V TEJTO
OBLASTI PRIORITOU
A MATERSKÁ ŠKOLA JE PRE NE
NAJNOVŠIE POVINNÁ OD TROCH
ROKOV.

ŽIADNA VEReJNÁ SLUŽBA NIE
JE ZAMERANÁ
NA RÓMSKE RODINY. V NIEKTORÝCH
PRÍPADOCH podporujú RÓMSKE
RODINY SOCIÁLNI
PRACOVNÍCI.

Z

o začiatku som chodila do materskej školy len občas. Keď
do škôlky nastúpili aj moji súrodenci, začala som tam chodiť
pravidelnejšie, pretože som ich tam vodila.

P

red mojím narodením nemali
moji rodičia prístup k žiadnemu programu prenatálnej starostlivosti.
Príležitostne nás doma navštevovala
pracovníčka starostlivosti o rodinu.
Tieto návštevy zabezpečoval štát.

REYN Maďarsko je sieť odborníkov, ktorá združuje viac ako 600 individuálnych členov a 25 organizácií pôsobiacich v Maďarsku. Jej hostiteľskou organizáciou je nadácia Partners Hungary. Od roku 2014 pravidelne ponúka svojim členom príležitosti na profesijný rozvoj. Sieť tiež
prispieva k zvyšovaniu počtu rómskych odborníkov v oblasti raného
detstva a zasadzuje sa za kvalitné služby pre deti v Maďarsku.
Viac informácií nájdete na stránke: www.reyn.hu
Facebooková stránka: www.facebook.com/REYN.Hungary
Skupina na Facebooku: www.facebook.com/groups/469006546524453

Nadácia Partners Hungary bola založená v roku 1994. Partners
Hungary chce prispieť k rozvoju multikultúrnej tolerantnej
spoločnosti, ktorá žije v súlade so svojím prostredím a prírodou
a ktorá je schopná integrovať hodnoty rôznych kultúr na úrovni
jednotlivca i na spoločenskej úrovni.

Chceme vytvoriť spoločnosť, v ktorej budú k dispozícii štruktúry
na vytváranie rovnakých príležitostí.
Naším cieľom je šíriť kultúru spolupráce.

Údaje uvedené v tejto infografike pochádzajú z Maďarska. Sú výsledkom výskumu a monitorovania realizovaného spoločnosťou REYN Maďarsko a jej
hostiteľskou organizáciou Partners Hungary.

