Що таке REYN-Україна?

Хто може приєднатися?

Національна мережа REYN-Україна була створена
у 2016 році як платформа, за допомогою якої
вихователі і вчителі можуть покращити свої
компетенції у роботі з ромськими дітьми та їхніми
родинами, а також обстоювати право ромських
дітей на доступ до якісних освітніх, соціальних
медичних та інших послуг.

REYN запрошує всіх зацікавлених осіб, які
працюють з ромськими дітьми (від народження до 10-ти років), з їхніми родинами
та місцевими громадами.

На сьогодні мережа об’єднує понад 167
членів-представників з 10 областей – як фізичних
осіб, так і організацій.
Основна мета REYN-Україна – забезпечити
якісні освітні практики та інші послуги для
ромських дітей шляхом надання можливостей
фахівцям, активістам, батькам та іншим зацікавленим особам професійно розвиватися,
обмінюватись кращими практиками та обстоювати право дітей на якісну освіту.
В основі діяльності REYN-Україна – принципи
анти-дискримінації, поваги до багатоманітності, соціальної справедливості та інклюзії.

Як стати членом
REYN-Україна?
Щоб приєднатися до REYN, надішліть таку
інформацію за адресою
admin@ussf.kiev.ua:
Ваше ім`я та назва організації,
яку ви представляєте
Основна сфера професійних інтересів
Яким чином ви дізналися про REYN
Ваша контактна інформація
АБО заповніть анкету на сторінці Фейсбуку – REYN-Україна!
Мережа REYN підтримується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за
сприяння Ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження».

Дошкільна освіта високої якості
покращує розвиток усіх дітей,
особливо дітей із вразливих груп;
при цьому ключовим фактором
освіти є саме якість педагогів
(Reynolds et al, 2011).
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Чекаємо Вас у спільноті REYN, де ми всі
зможемо разом працювати над пошуком якісних рішень, що забезпечать
рівний доступ ромських дітей до освітніх програм!
Заходьте на нашу сторінку –
www.facebook.com/REYN-Україна
-1855375741342727
Дізнавайтесь про новини –
www.roma.ussf.kiev.ua

REYNУкраїна

Ви можете
змінити життя дитини,
створюючи основу
для подальшого
благополуччя!

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ REYN-УКРАЇНА
Просувати успішні
освітні та інші
практики серед
фахівців, які працюють
з ромськими дітьми та
їхніми родинами

Відстоювати право
на освіту шляхом
забезпечення
доступу до якісних
освітніх та інших
послуг для
ромських дітей

Чого хоче досягти
REYN-Україна?
Бачення мережі REYN-Україна – це суспільство,
в якому ромські діти отримують якісну освіту,
розвиток та догляд. Для досягнення цього слід
залучити професійні кадри в освітньому та
інших секторах (із достатнім представництвом
фахівців із числа ромів).
Стратегічні напрями діяльності:
Посилення спроможності фахівців, особливо
ромського походження, які працюють з ромськими дітьми від народження до 10 років.

Організовувати
тренінги та навчальні
курси з професійного
розвитку для членів
мережі

Просувати практики
залучення ромів до
роботи у дитячих
садках і початкових
школах, зокрема як
асистентів педагогів

Надавати можливості
для обміну успішним
досвідом (ідеями та
пропозиціями) серед
практиків через
соціальні мережі

Заохочувати
вивчення та
розуміння ромської
культури через
навчальні поїздки
та програми обміну

Відстоювання права на освіту шляхом забезпечення доступу до якісних освітніх та інших
послуг для ромських дітей.
Адвокаційна діяльність щодо забезпечення
різноманіття робочої сили у системі освіти та
раннього дитячого розвитку для фахівців із
числа ромів.

Якість та тривалість дошкільних
програм мають безпосередній
вплив на результати навчання
(EPPE Study, 2011).

