Predstavitev projekta
SORO – Sodelovanje za
zdravje Romov
Novo mesto, 16. 4. 2015
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OSNOVNI
PODATKI O
PROJEKTU

NASLOV:

SORO – Sodelovanje
za zdravje Romov

Trajanje:

marec 2015 – april 2016

Področje:

Razvojno delo v podporo
izobraževanju odraslih

Program,
viri financiranja:

Norveški finančni
mehanizem
Norway Grants
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Projektna ideja – uresničitev
strateških ciljev
PROJEKTNA IDEJA na področju zdravja

Projektna ideja je nastala na podlagi analiz dosedanjih
raziskav, projektnih in drugih rezultatov dela ter
izkušenj na področju izobraževanja Romov.

Poudarek projekta je na sodelovanju različnih institucij
s skupnim ciljem: Izboljšati javno zdravje in zmanjšati
neenakosti pri varovanju zdravja.
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Projektna ideja – uresničitev
strateških ciljev
STRATEŠKI CILJI

Projekt prispeva k uresničitvi enega izmed ciljev
Regijske strategije za zmanjševanje neenakosti v
zdravju s pomočjo krepitve zdravja na Dolenjskem, v
Beli krajini in v Posavju za obdobje 2010-2015 (ZZV
Novo mesto).

Projekt prispeva k uresničitvi enega izmed osnovnih
strateških ciljev Strategije reševanja romske tematike
»izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske
skupnosti in s preventivnimi ukrepi vplivati na večjo
osveščenost o zdravem načinu življenja in tveganih
oblikah vedenja«.
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Projektna ideja –
ugotovljeno stanje in ukrepi
UGOTOVLJENO STANJE

Na področju zdravja podatki kažejo, da Romi:
• na pregled prihajajo brez dokumentov,
• se ne naročajo,
• si ne izberejo osebnega zdravnika/pediatra/šolskega
zdravnika/zobozdravnika/ginekologa,
• izsiljujejo preglede in terapijo,
• izsiljujejo zdravniška potrdila,
• se ne vključujejo v preventivne programe,
• odklanjajo obvezna cepljenja otrok,
• izkoriščajo možnost dežurne službe.
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Projektna ideja –
ugotovljeno stanje in ukrepi
PREDVIDENI UKREPI

•
•
•
•
•
•

CILJI PROJEKTA

povečati informiranost in ozaveščenost romske
populacije na področju zdravja,
povečati udeležbo v programih preventivne
zdravstvene oskrbe med Romi,
izboljšati komunikacijo javnih delavcev, ki delajo z
Romi,
uskladiti in povečati medinstitucionalno
sodelovanje in sodelovanje z nevladnimi
organizacijami,
umestiti financiranje mobilne zdravstvene službe v
romskih naseljih v sistem javnega financiranja,
podpirati trajnost dela romskega koordinatorja.
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Uresničitev ciljev aktivnosti projekta
•

Razvili in testirali bomo 5 izobraževalnih programov

P1: Usposabljanja za zdravstvene delavce in strokovno javnost (16-urni
program, predvidoma september 2015)
Program je namenjen strokovnim delavcem, ki vsakodnevno delajo z Romi.
V programu, ki jih bodo izvajali tudi predstavniki romske skupnosti, se bodo
udeleženci seznanili z romsko kulturo in s potrebami romske skupnosti.
Obravnavani bodo prevladujoči stereotipi z obeh strani ter načini za njihovo
preseganje in boljše sodelovanje.
P2: Predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega zavarovanja za
Rome
Predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega zavarovanja Romom
bo obsegal osnovne pogoje za večjo integracijo v zdravstveni sitem,
pridobitev in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja, izbor osebnega
zdravnika, pediatra, zobozdravnika in ginekologa.
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Uresničitev ciljev aktivnosti projekta
•

Razvili in testirali bomo 5 izobraževalnih programov

P3: Zdravju koristna živila
1. del v skupini, nadaljevanje v družinah z namenom uvajanja zdrave
prehrane v družini.
P4: Zdravstveno varstvo romskih predšolskih otrok
1. del v skupini, nadaljevanje v družinah z namenom zagotavljanja higiene
in prepoznavanja zgodnjih bolezenskih znakov.
P5: Širjenje zdravega življenjskega sloga z namenom preprečevanja
odvisnosti med Romi
1. del v skupini, nadaljevanje v družinah z namenom spodbujanja gibanja,
po zaključku pa organizacija športnih aktivnosti.
Programi P3-P5 so namenjeni Romom in imajo skupen namen: spodbuditi
Romsko skupnost za prevzemanje zdravih življenjskih vzorcev – na
področju prehrane, higiene in gibanja ter preprečevanja zasvojenosti.
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Uresničitev ciljev aktivnosti projekta
•
Razvili in testirali bomo program za zagotavljanje
dostopnosti zdravstvenih storitev
- izvedba programa zdravniške oskrbe na terenu (mobilna zdravniška
služba)
•
Izvedli bomo promocijske aktivnosti
- izdelava igralnih kart, s pomočjo katerih se bodo Romi naučili prepoznati
različne bolezni in načine za zdravljenje le-teh
- priprava kratkih filmov v obliki medijskih spotov, ki bodo na preprost način
prikazovali razliko med zdravim in nezdravim načinom življenja
- organizacija medijskih dogodkov, kot sta pohod Romov v naravo in romski
nogometni turnir
- razdelitev promocijsko-učnih pripomočkov (zobne ščetke, jabolka)
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Uresničitev ciljev aktivnosti projekta
•
Usposobili bomo romske koordinatorje
- Izvedba usposabljanja za najmanj 12 Romov po programu NPK –
Romski koordinator, ki bo zagotavljal stalnost povezovanja med
institucijami in ciljno skupino Romov.
Romski koordinator opravlja naslednje naloge:
 sodeluje pri organizaciji in izvajanju programov v izobraževanju
odraslih
 sodeluje z udeleženci izobraževanja, romskimi starši in skrbniki
romskih otrok ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami
 sodeluje s pripadniki romske skupnosti, ki se ukvarjajo z romsko
tematiko
 sodeluje s centrom za socialno delo, z Zdravstvenim domom,
Zavodom za zaposlovanje, Rdečim križem, Karitasom in drugimi
organizacijami
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Uresničitev ciljev aktivnosti projekta
•
Evalvirali in analizirali bomo vse aktivnosti znotraj
projekta
- priprava kontrolnih listov za spremljanje učinkovitosti projektnih
aktivnosti (zdravo prehranjevanje, napredek pri higieni, napredek
pri urejenosti zdravstvenega zavarovanja in izbiri osebnega
zdravnika, zobozdravnika, pediatra, ginekologa)
- izvedba analize uspešnosti projektnih aktivnosti in izdelana
priporočila za sistemske spremembe

UČINKI PROJEKTA
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Uresničitev ciljev aktivnosti projekta
•
Ustanovili bomo Regijski svet za zdravje Romov
in z njegovo pomočjo predlagali sistemske rešitve
- vzpostavitev regijskega sveta za zdravje, ki posreduje
informacije, vabila, obvestila in ostala pisna gradiva staršem oz.
skrbnikom romskih otrok
- priprava predlogov za nove sistemske rešitve odločevalcem
(predstavitve rezultatov in predlogov novih politik, obravnava
analize učinkov pilotne projektne izvedbe zdravniške
preventivne oskrbe na terenu v romskih naseljih in pri romskih
družinah)
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UČINKI za ciljno skupino
• Večjo vključenost Romov v obvezno zdravstveno
zavarovanje
• Zmanjšanje števila obiskov pri dežurnih službah
• Povečanje rednih pregledov pri osebnem zdravniku,
zobozdravniku in ginekologu
• Povečanje rednih pregledov in obveznih cepljenj pri
pediatru, s poudarkom na zvišanju ponovitvenih
cepljenj
• Povečanje uživanja zdrave hrane
• Izboljšanje prehranjevalnih navad in higiene ciljne
skupine
• Prepoznavanje zgodnjih bolezenskih znakov in
načinov za preventivo in kurativo poškodb in
bolezni
• Izboljšanje življenjskega sloga Romov
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PREDLOGI za povezovanje
– trajnost rezultatov
•
CENTRI ZA SOCIALNO DELO
- vključitev strokovnih delavcev v program za strokovne delavce
- izvedba programov ali dela programov
•
ZAVODI ZA PRESTAJANJE KAZNI
- izvedba programov ali dela programov v prostorih Zavoda za
prestajanje kazni
- vključitev strokovnih delavcev v program za strokovne delavce
•
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM
- predstavitev oz. morebitna vključitev programa za strokovne delavce v
učni načrt programa fakultete

•
MESTNE OBČINE IN OBČINE
- vključitev evalvacijskih in zaključnih poročil v realizacijo ukrepov
strateških ciljev na področju reševanja romske tematike
- uporaba rezultatov in učinkov projekta pri načrtovanju ukrepov in
izboljšav na področju reševanje romske tematike
- zaposlitev Romskega koordinatorja
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PREDLOGI za povezovanje
– trajnost rezultatov
•
OSNOVNE ŠOLE
- vključitev učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole v program za
strokovne delavce,
- vključitev programov za Rome v učne načrte posameznega
predmeta (morda izbirnega predmeta ali kot interesna dejavnost),
- uporaba programov ali dela programov za Rome pri sodelovanju s
starši otrok (roditeljski sestanki, pogovorne ure, predavanja,
individualno delo, delo na terenu …)
- uporaba rezultatov in učinkov projekta pri načrtovanju Letnega
delovnega načrta šole (izleti, eko-dnevi, naravoslovni dnevi, tehnični
dnevi, družboslovni dnevi …)
- sodelovanje z romskim koordinatorjem oz. morebitna zaposlitev
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PREDLOGI za povezovanje
– trajnost rezultatov
•
KNJIŽNICE
- vključitev strokovnih delavcev v program za strokovne delavce
- na podlag rezultatov in učinkov projekta pripraviti dodatne
aktivnosti za predšolske, šolske in odrasle Rome (priprava krajših
delavnic na terenu na temo zdravje …)
•
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
- umestitev Romskega koordinatorja med programe javnih del
- uporaba rezultatov in učinkov projekta pri spremljanju, načrtovanju
in napotitvah romskih brezposelnih oseb v izobraževanje,
usposabljanje oz. v zaposlitev
•
LJUDSKE UNIVERZE OZ. ORGANIZACIJE ZA
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
- uporaba programov v drugih regijah, ki izobražujejo Rome
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INFORMACIJE in KONTAKT

Brigita Herženjak,
koordinatorica projekta
RIC NOVO MESTO, Topliška cesta 2,
8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 45 56
Mobitel: 031 746 001
E-pošta: brigita.herzenjak@ric-nm.si
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