PENTRU INFORMATII
SUPLIMENTARE,
VA RUGAM SA CONTACTATI:
Patrizia Marani si Elisa Cavalcaselle
Municipalitatea din Bologna
Organizatia coordonatoare a proiectului
patrizia.marani@comune.bologna.it
tel +39 051 219 4530
elisa.cavalcaselle@comune.bologna.it
tel +39 051 219 51 66

SRAP – “Prevenirea consumului de droguri in
comunitatile Roma si Sinti” - este o retea alcatuita
din 11 organizatii europene partenere (organizatii
guvernamentale la nivel de orase, organizatii
neguvernamentale si universitati) avand ca obiectiv
schimbul de experienta, promovarea invatarii
reciproce, precum si realizarii de cercetari privind
prevenirea si reducerea consumului/ abuzului de
droguri legale si ilegale in randul tinerilor romi.

PARTENERII SRAP:

Municipalitatea din Bologna (IT)
Società Dolce – Bologna (IT)

Forumul European pentru Securitate Urbana - Paris (FR)
Fundatia Secretariado Gitano – Madrid (ES)
Asociatia Hors la Rue – Paris (FR)

Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Sanatate, HESED –
Sofia (BG)

Daca doriti sa primiti periodic
informatii despre proiect,
daca doriti sa faceti parte din reteaua SRAP,
vizitati site-ul:
www.srap-project.eu

Acest pliant este produs in cadrul proiectului
“Prevenirea consumului de droguri in cadrul
comunitatilor Roma si Sinti”, finantat de Uniunea
Europeana prin Programul Comunitar de
Sanatate.

Consiliul Public al Romilor “Kupate” – Sofia (BG)
Fundatia Parada – Bucuresti (RO)

RIC Novo Mesto – Novo Mesto (Sl)

Universitatea din Trnava, Facultatea de Medicina si
Asistenta Sociala, Trnava (SK)

Municipalitatea din Venetia (IT)

Prevenirea
Consumului de
Droguri in Comunitatile
Roma si Sinti

Iulie 2010 > Iunie 2013

Pentru mai multe informatii,
va rugam sa vizitati site-ul:
http://ec.europa.eu/eahc/index.html
Informatiile incluse in aceasta publicatie nu reflecta
obligatoriu punctul de vedere sau pozitia Comisiei
Europene.

www.srap-project.eu

Consumul de droguri afecteaza intreaga societate, insa
efectul acestuia in comunitatile roma este mai puternic
datorita excluziunii sociale, marginalizarii si saraciei.
Efectele negative ale dependentei de droguri se
raspandesc in zone si orase unde traiesc comunitatile
de romi, creand probleme sociale, dificultati de
integrare si insecuritate. De asemenea, aceasta are
impact asupra serviciilor sociale si de sanatate.
De cele mai multe ori, abordarile privind prevenirea
consumului de droguri in randul populatiei roma se
concentreaza asupra traficului si aplicarii legislatiei
privind acesta, ignorand problemele de sanatate.
In toate aceste situatii, prevenirea si tratamentul
consumatorilor de droguri nu reprezinta o prioritate.

OBIECTIVUL GENERAL AL
PROIECTULUI SRAP ESTE
PREVENIREA SI REDUCEREA
CONSUMULUI SI ABUZULUI DE
SUBSTANTE LEGALE/ ILEGALE IN
RANDUL TINERILOR ROMA.
Pentru a contribui la obiectivul general este necesar ca
in proiect sa fie mai bine inteles modul in care drogurile
sunt utilizate si percepute in comunitatile de romi, in
special de catre tineri, precum si ceea ce favorizeaza
consumul si abuzul de droguri in randul lor. In baza
evaluarii, politicile si activitatile de prevenire pot fi
adaptate la situatia specifica si nevoile acestei populatii.
Reteaua de parteneri implicati in proiect are in vedere
o abordare multidisciplinara si transferabila privind
prevenirea consumului de droguri, avand ca obiectiv
capacitarea tinerilor romi si pregatirea specialistilor
din domeniul prevenirii consumului de droguri privind
specificul si cultura roma.

Parteneriatul in cadrul proiectului SRAP:
7 tari l 11 parteneri cu statut public sau privat
1 retea europeana l 1 universitate

l

REZULTATELE ASTEPTATE ALE SRAP
1. O mai buna intelegere a fenomenului
consumului de droguri in randul tinerilor
romi, respectiv factorii care favorizeaza
consumul, precum si modele de consum.
2. O metodologie de interventie
transferabila, dezvoltata in baza nevoilor
tinerilor romi, disponibila angajatilor din
domeniul sanatatii din Europa.

OBIECTIVELE SPECIFICE SRAP :
⌂⌂ Imbunatatirea intelegerii atitudinii si
comportamentului tinerilor romi privind
consumul de droguri si analizarea factorilor
care favorizeaza consumul de droguri,
avand in vedere o cercetare realizata la
nivel european, in tarile reprezentate de
organizatiile partenere din proiect.
⌂⌂ Transferul de cunostinte si rezultate ale
cercetarii la nivel european.
⌂⌂ Imbunatatirea abilitatilor de prevenire in
randul tinerilor romi, precum si a abordarii
interculturale la nivelul angajatilor din domeniul
sanatatii.
⌂⌂ Atragerea atentiei decidentilor si societatii
civile privind nevoile specifice ale tinerilor romi,
precum si promovarea sanatatii, a politicilor
de prevenire a consumului de droguri si a
activitatilor adaptate pentru a raspunde acestor
nevoi.
⌂⌂ Promovarea includerii problematicii
consumului de droguri in diferite cercetari si
adoptarea unei abordari bazata pe dovezi
stiintifice pentru politicile care vizeaza
prevenirea consumului de droguri.

3. Formarea angajatilor din domeniul
sanatatii in vederea lucrului cu tinerii
romi si oferirea de informatii comunitatilor
roma privind serviciile de sanatate si
tratament al dependentelor
4. Includerea tinerilor romi in activitati de
prevenire a consumului de droguri si
sensibilizarea acestora privind efectele
consumului si abuzului de substante.
5. Asigurarea de informatii tinerilor romi
despre serviciile existente de sanatate si
optiunile pe care le pot accesa in cadrul
acestor servicii.
6. Constituirea unei retele pan-europene
dedicata prevenirii dependentei de
droguri si reducerii riscurilor in randul
tinerilor romi.
7. Sensibilizarea politicienilor si
decidentilor interesati sau implicati in
domeniile: sanatate, dependenta de
droguri, cercetare privind problematica
consumului si abuzului de droguri in
randul tinerilor romi.

