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Аз съм Севда от България. Започвайки с това къде съм сега и
52% от ромите са наети на
работа.
връщайки се към ранните си години, ще ви преведа през моя
житейски път, който ме направи човека, който съм днес. Ще ви
споделя забележителните моменти от живота ми – ще мина през
събитията, които ме направиха силна и ще ви запозная с хората,
които ме подкрепиха през многобройните предизвикателства, с
които се сблъсквах по моя житейски път. Гордея се, че съм от ромски
произход и с това, което съм сега.

На 22-годишна възраст завърших Медицинския университет в София с
бакалавърска степен за медицинска сестра. Аз съм първият човек в
семейството ми завършил университет. Получих стипендия от
Ромския Образователен Фонд (РОФ), която ми помогна по време на следването ми.
По време на следването ми в университета бях и доброволец
в най-голямата ромска общност в София.

В момента работя като медицинска сестра, а също така съм и млада
майка.

65% от младите роми
не следват образование,
не са наети на работа или
не следват обучение,
в сравнение с 19%
от общото население.

Записаните ученици от
ромски произход в
задължителна училищна
подготовка са 93%, в
сравнение с 95% от
общото население.

Като тийнейджър посещавах
професионална гимназия. Бях
единствената ученичка от ромски
произход в моя клас.
Семейството ми се премести от
родното ми село в града наблизо,
за да мога да получа качествено
средно образование. Родителите
ми намериха работа в града, за
да подкрепят обучението ми,
както и това на братята и сестрите
ми.

Записаните ученици от ромски произход в гимназия
са 63%, в сравнение с 87% от общото население.

49% от ромските деца
посещават училища,
където повечето или
всички ученици са роми.
Началното училище, в което учих, беше малко и повечето от моите
съученици бяха деца от ромски произход. Имах късмета да получа
изключителна подкрепа от учителите си през първите ми години в
училище. Една от учителките разпозна моя потенциал и започна да
ми преподава извън часовете. Тя ми каза за финансовата подкрепа,
предоставяна на учениците от Ромския Образователен Фонд.

66% от ромските деца
участват в образование
в ранна детска възраст,
в сравнение с 84% от
общото население.

В момента има две пилотни програми
за посещение в дома в България,
инициирани от УНИЦЕФ и Фондация
Тръст за Социална Алтернатива
(ТСА). Програмата „Заедно – здраво
бебе, здраво бъдеще“, изпълнявана
от ТСА, е насочена към услугите за
посещение в дома на нови майки в
неравностойно положение,
стартираща от бременността и
продължаваща до навършване на
двегодишна възраст на детето. И
двете програми имат за цел да
бъдат приети като държавна
политика.

През цялото ми детство мечтаех да стана медицинска сестра и да нося бяла престилка.
Исках да помагам на хората от моето малко село.
Вдъхнови ме моята леля. Тя имаше значително влияние върху мен още от ранна възраст.

Преди раждането ми, родителите ми не са
имали достъп до пренатални услуги. Търсили
са съвет от по-възрастни членове на
общността.
Когато съм била бебе, не е имало програми за
посещение в дома. Родителите ми са били
подкрепяни основно от леля ми, която е
медицинска сестра, и която им е помогнала да
осигурят грижи за мен и моите братя и сестри.
След като работих като семейна сестра, видях
колко важна е тази подкрепа за младите
майки.

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност (REYN България) се стреми да
предложи положителни модели за подражание в областта на ранното детско развитие, да
подобри качеството на образованието, да интегрира по-ефективно здравеопазването и
образованието в ранна детска възраст, наблягайки на храненето, и да обединява усилията на
застъпничеството в областта на ранното детско развитие с акцент върху подобряване на
достъпа, качеството и ефективността в тази област за ромските деца.

ТСА е посветен на това да помага на хората да достигнат
пълния си потенциал. Ние работим за създаване на
възможности за групи в неравностойно положение, с акцент
върху ромите, 72%от които в момента живеят под прага
на бедността.

Като пионер и инкубатор на нови подходи и идеи, ТСА
тества как най-добре да се справим с дълбоко
вкоренените пропуски в постиженията. Постигането на
мащаб и устойчивост ще отнеме време и сътрудничество.
Ето защо ТСА цени партньорствата със съмишленици.

Ние сме неправителствена организация, предоставяща
безвъзмездни средства, посветена на намаляване на
бедността и намаляване на пропуските в постиженията.
За тази цел ние подкрепяме дейности в четири програмни
области: Първите 1000 дни, Учене и грижа в ранна детска
възраст, Образователни възможности и постижения и
Икономическо развитие и достъп до заетост.

Заедно можем да допринесем за промяна!

* Цитираната статистика е взета от национално представителното проучване, проведено от Global Metrics през 2019 г.
Данните предоставени в тази инфографика са за България. Тя е резултат от изследвания и мониторинг, извършени от REYN
България и нейната хостинг организация ТСА – Тръст за Социална Алтернатива.

