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Koordinacija SRAP

SRAP – Preprečevanje odvisnosti med Romi
in Sinti – je mreža enajstih združenih evropskih
partnerjev
(mest,
nevladnih
organizacij
in
univerze), ki si izmenjujejo informacije, spodbujajo
medsebojno učenje ter izvajajo raziskave o
preprečevanju in zmanjševanju uporabe/zlorabe
dovoljenih/prepovedanih drog med mladimi Romi.

SRAP PARTNERJI:
Municipality of Bologna (IT)

Società Dolce – Bologna (IT)

patrizia.marani@comune.bologna.it
Tel: +39 051 219 4530

Evropski forum o urbani varnosti – Efus – Pariz (FR)

elisa.cavalcaselle@comune.bologna.it
Tel: +39 051 219 51 66

Fundacija za zdravstveni in socialni razvoj,

Fundación Secretariado Gitano – Madrid (ES)
Hors la Rue – Pariz (FR)
HESED – Sofija (BG)

Roma public council Kupate – Sofija (BG)
Foundatia Parada – Bukarešta (RO)

Če želite redno prejemati informacije o projektu, ali
se želite pridružiti mreži SRAP, obiščite našo spletno
stran www.srap-project.eu

Letak je nastal pri projektu „Preprečevanje
odvisnosti med Romi in Sinti‟, ki je financiran s
strani Evropske unije, v okviru Program zdravje.

Razvojno izobraževalni center Novo mesto
– Novo mesto (SI)

Trnava University, Trnava (SK)
City of Venice (IT)

Preprečevanje
odvisnosti med
Romi in Sinti
Julij 2010 > Junij 2013

Za nadaljnje informacije glej:
http://ec.europa.eu/eahc/index.html
Informacije v tej publikaciji ne odražajo nujno
stališča ali mnenja Evropske komisije.

www.srap-project.eu

Odvisnost vpliva na celotno družbo, v romskih
skupnostih pa je še bolj izrazita zaradi njihove socialne
izključenosti, marginalizacije in revščine. Negativne
posledice odvisnosti se izražajo na vseh tistih področjih,
kjer živijo romske skupnosti, saj vplivajo na socialne
predsodke, težave pri integraciji in negotovost.
Odvisnost ima močan vpliv tudi na zdravstvene in
socialne storitve.
Zlorabe drog med Romi se običajno lotevamo z
vidika varnosti in kazenskega pregona, medtem, ko
ostanejo vprašanja, povezana z zdravjem, prezrta.
Preprečevanje in zdravljenje odvisnikov običajno nista
prednostni nalogi.

GLAVNI CILJ PROJEKTA SRAP JE
SPOPRIJETI SE S PREPREČEVANJEM
IN ZMANJŠEVANJEM UPORABE IN
ZLORABE LEGALNIH IN NELEGALNIH
DROG MED MLADIMI ROMI.
Da bi lahko prispevali k temu splošnemu cilju, je
potrebno bolje razumeti, kakšen odnos imajo romske
skupnostih do uživanja drog (še posebej mladi Romi)
ter kaj vpliva na njihovo uživanje in zlorabo.
Na osnovi teh ugotovitev lahko vplivamo na politiko
preprečevanja odvisnosti od drog med mladimi Romi.
Mreža partnerjev, ki so vključeni v projekt SRAP,
bo razvila multidisciplinaren in prenosljiv pristop
k preprečevanju odvisnosti. Namen projekta je
ozaveščanje mladih Romov s to problematiko ter
usposabljanje strokovnih delavcev na področju
preprečevanja odvisnosti med mladimi Romi.

SRAP PARTNERSTVO:
7 držav l 11 partnerjev l javno in zasebno l
1 evropska mreža l 1 univerza

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA SRAP
1. Boljše razumevanje pojava odvisnosti
med mladimi Romi (Kaj povzroča
uživanje drog in kako mladi Romi droge
uporabljajo.).
2. Prenosljiva intervencijska metodologija,
prilagojena potrebam mladih Romov, ki
bo na razpolago zdravstvenim delavcem
v Evropi.

CILJI PROJEKTA SRAP :
⌂⌂ S pomočjo raziskave, izvedene v partnerskih
državah po Evropi, ki je zajela tudi analizo
dejavnikov, kateri privedejo mlade Rome do
uporabe drog, bomo izboljšali razumevanje
njihovega odnosa in vedenja do odvisnosti in
uporabe drog.
⌂⌂ Prenos ugotovitev in znanj iz raziskave na
druge evropske države.
⌂⌂ Okrepitev življenjskih veščin za preprečevanje
odvisnosti od drog med mladimi Romi.
⌂⌂ Povečanje občutljivosti zdravstvenih delavcev
za delo z drugimi kulturami.
⌂⌂ Ozaveščanje strokovnih krogov s področja
zdravstva, sociale in šolstva ter lokalnih
skupnosti o specifičnih potrebah mladih
Romov v povezavi s preprečevanjem
odvisnosti.
⌂⌂ Spodbujanje raziskav in iskanje novih
pristopov pri preprečevanju uživanja drog med
mladimi Romi.

3. Usposabljanje zdravstvenih delavcev
za boljši stik z mladimi Romi in boljšo
ozaveščenost romskih skupnosti o
problemih, povezanih z drogami, ter
seznanitev Romov z zdravstvenimi
storitvami za odvisnike.
4. Vključitev mladih Romov v preventivne
dejavnosti in izboljšanje njihovega
zavedanja o učinkih uporabe/zlorabe
drog.
5. Seznanitev mladih Romov z
zdravstvenimi storitvami, ki so povezane
z zdravljenjem odvisnosti.
6. Ustanovitev panevropske mreže, ki se
bo ukvarjala s preprečevanjem odvisnosti
in zmanjševanjem posledic odvisnosti
med mladimi Romi.
7. Ozaveščanje pomembnih akterjev
v regiji za vprašanja, povezana z
odvisnostjo in uživanjem drog med
mladimi Romi.

