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Данас их је 75 у целој Србији, незаменљива су подршка у свим аспектима живота
ромске заједнице и играју главну улогу у борби за социјалну инклузију Рома. Све
медијаторке су Ромкиње, мајке и завршиле су најмање основну школу.
Како здравље не зависи само од приступа домовима здравља, улога ромских
здравствених медијаторки морала је да еволуира, па сад обухвата савете о
великом броју тема, од регистрације на рођењу и уписа у школу до безбедних
сексуалних односа и људских права. Зорица је завршила средњу школу и
потпуно је свесна улоге коју има као узор. „Увек покушавам да пренесем идеју
како су знање и образовање суштински важни за будући живот,“ каже она.
Прва база података о ромским заједницама у Србији
Један од највећих проблема за ромску заједницу представљано што су Роми
„невидљиви“. Нико не зна засигурно колико има Рома у Србији, а процене
варирају од 180.000 до 450.000. Зорица и друге медијаторке учествују у
формирању прве базе података о ромској популацији у Србији, тако што у оквиру
свог посла прикупљају све важне информације. База података се формира
захваљујући револуционарном трипартитном уговору који су потписали УНИЦЕФ,
Министарство здравља и приватна компанија мобилне телефоније Теленор.
Свака медијаторка поседује мобилни телефон и лаптоп рачунар са софтвером
који је израђен у сарадњи са Министарством здравља и УНИЦЕФ-ом, а који
омогућава прикупљање података о ромским породицама. Теленор је обезбедио и
интернет везу, како би медијаторке унапредиле везу здравственог система и
ромске заједнице. Тиме је омогућена и размена и поређење података између
медијаторки из целе Србије, што је посебно важно јер су ромске породице често
у покрету.
Резултати
Ромске здравствене медијаторке су за само четири године постигле невероватно
велики утицај. У Дому здравља Чукарица је, на пример, значајно повећан број
ромских жена које им се обраћају за одржавање трудноће и порођај у болници, а
проценат ромске деце која су вакцинисана брзо се приближава броју од сто
процената, у складу са националним просеком.
Медијаторке су широм Србије прикупиле најзначајније податке о више од
120.000 Рома, од тога 96.000 откако су добиле лаптоп рачунаре. Као директан
резултат њиховог рада, регистроване су породице у више од 800 ромских
насеља, више од 8.000 деце је вакцинисано, готово 5.000 Ромкиња је посетило
гинеколога, а више од 1.300 ромске деце је примљено у школу.
„Ово је хуман посао,“ каже Зорица. „О хуманости се ради. Некада по целу ноћ
нисам спавала јер сам бринула због ових породица. Сада се то мења. Они су
задовољни и ми смо задовољни.“
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