За повече информация
Моля свържете се с нас:
Patrizia Marani and Elisa Cavalcaselle
Община Болоня
SRAP Координация
patrizia.marani@comune.bologna.it
тел. +39 051 219 4530
elisa.cavalcaselle@comune.bologna.it
тел. +39 051 219 51 66

SRAP
–
„Превенция
на
зависимости
в
ромските и синти общности“ – е мрежа от 11
участващи Европейски партньори( градове,
НПО и университети), посветени на това да
споделят информация, да допринасят за
взаимни обучения и да провеждат изследвания
за предпазване и намаляване употребата/
злоупотребата
на
незаконни/законни
наркотични средства сред младите Роми.

ПАРТНЬОРИ НА SRAP:
Община Болоня (Италия)

Società Dolce – Болоня (Италия)

Европейски форум за градска сигурност – Efus – Париж
(Франция)

Fundación Secretariado Gitano – Мадрид (Испания)
Hors la Rue – Париж (Франция)

Фондация Здраве и Социално развитие, HESED – София
(България)

Ако имате желание да получавате редовно
информация за проекта и ако искате да се
присъедините към интернет мрежата на
SRAP, моля посетете нашия уебсайт:
www.srap-project.eu

Тази брошура се издава от проекта
„Превенция на зависимости в ромските и
синти общности“, който се спонсорира от
Европейския съюз, в рамките на Здравната
програма за Обществено здраве.

Ромски обществен съвет КУПАТЕ – София (България)
Фондация Парада– Букурещ (Румъния)

RIC Ново Место – Ново Место (Словения)

Университета на Търнава, Факултет Здравни грижи и
социални услуги”, Търнава, Словакия
Град Венеция, Италия

Превенция на
зависимости в
ромските и синти
общности

Юли 2010 > Юни 2013

За повече информация посетете:
http://ec.europa.eu/eahc/index.html
Информацията, съдържаща се в тази
публикация не отразява непременно позицията
и мнението на Европейската комисия.
www.srap-project.eu

Пристрастяването или наркотичната зависимост
засяга цялото общество, но има много по-силен
ефект върху ромските общности заради положението
, в което се намират – това на социално изключване/
изолиране, маргинализация и бедност. Негативните
последици от пристрастяването са разпространени
най-вече в райони и градове, в които живее ромско
население, като по този начин се изграждат социални
предразсъдъци, трудности с интегрирането на ромите
и несигурност. Също така това оказва влияние и
върху здравното и социално обслужване.
Вниманието към злоупотребата с наркотични
вещества сред ромите обикновено е насочено и
се свързва главно към запазване на законовия
ред и сигурност, като се игнорира проблемът с
тяхното здраве. Предотвратяването и лечението на
наркотична зависимост не е приоритет.

Главната цел на SRAP е да се
бори за предотвратяването и
намаляването на употребата
и злоупотребата с законни
и незаконни наркотични
вещества сред младите Роми.

Участници в SRAP:
7 държави, 11 партньори, обществени и частни
организации, 1 Европейска мрежа и 1 университет

1. По-добро разбиране на феноменаПристрастяване сред младите Роми:
какво ги тласка към консумиране на
наркотици и как ги употребяват.
2. Изработване на методогология
спрямо нуждите на младите Роми,
достъпна за здравните работници в
Европа.

Цели на SRAP:
⌂⌂ Да се разбере по-добре позицията
и поведението на младите Роми по
отношение на наркотичните вещества и да
се анализират факторите, които ги тласкат
към злоупотреба с тях, благодарение на
изследванията проведени в Европа, в
страните участници в проекта на SRAP.

За да се помогне за осъществяването на тази цел
е необходимо да се научи повече за употребата и
възприемането на наркотичните вещества сред
ромската общност, най-вече сред младите роми,
какво ги подтиква те да започнат консумирането и
злоупотребата с наркотици.

⌂⌂ Да се разпространи това изследване и
знание в Европа.

Основавайки се на тази оценка могат да
бъдат разработени превантивни политики към
специфичната ситуация и нужди на Ромите.

⌂⌂ Да повиши съзнанието сред обществените
здравни съветници/стуктури, сред
гражданското общество за специфичните
нужди на младите Роми и да допринесе
за здравни и преванционни политики и
действия спрямо тези нужди.

Мрежата от партньорски организации в проекта
SRAP ще разработят мултидисциплинарен, гъвкав
подход за превенцията, с цел да се даде право
на младите роми, и да се включат и участват в
обучения за превенцията/ пристрастяването. Това
обучение ще се извърши заедно с хора, запознати с
ромската култура и специфика.

Очаквани резултати от SRAP

⌂⌂ Да се засилят мерките за превенция
сред младите Роми и да се подобри
здравето вътре в групата благодарение на
здравните работници.

⌂⌂ Да съдейства за въвеждането на такива
публукации в изследователския план
както и усвояването на фактите-относно
подходите на провежданата политика.

3. Обучени здравни работници, които да
могат да установят връзка с младите
Роми и да осигурят на ромските
общности информация за здравните и
преванционни услуги и мерки.
4. Записване на младите Роми в
превантивните акции и повишаване на
вниманието им относно последствията
от употребата/злоупотребата с
наркотични вещества.
5. 5. Убеденост, че младите Роми са
запознати с здравните услуги и какво
могат да получат от тях.
6. 6. Изграждане на Европейска
мрежа посветена на Превенция на
зависимостите и намаляването на
вредата сред младите Роми.
7. 7. Повишаване вниманието на
политиците и структурите в сферите
на здравеопазването, зависимостите
и изследванията на тема употреба и
злоупотреба на наркотични вещества
сред младото ромско население.

