Hälsofrämjande insatser riktade till romer 2015
Projekt

Organisation

Ort

Vår hälsa, våra behov och vårt val

Romano Pasos Research Centre

SKARPNÄCK

Barn, mediekompetens och social hälsa

Barn och mediaföreningen NIMECO

SOLNA

Räck ut en hand -ett hälsofrämjande projekt Läkare i Världen
riktat till romska EU-migranter

Belopp (kr) Kontaktperson

Telefon

Kort projektbeskrivning

130 000 Gregor Kwiek

070-4711189

Syftet med projektet "Vår hälsa, våra behov och vårt val" är att främja
romers hälsa. Det görs genom att erbjuda telefonrådgivning och stöd till
enskilda individer samt erbjuda föreläsningar till berörda vårdinstitutioner.
Den huvudakliga målgruppen är romer boende i Skarpnäck med omnejd samt
vårdinstitutioner i Stockholm.
150 000 Ana Graviz (NIMECO) eller Angelina 070- 7664770, 070-8648979 Syftet med projektet är att främja romers hälsa. Inom projektet kommer tre
Dimiter-Taikon (Roma Kulturklass)
lärare och en elevassisten i Roma Kulturklass att utbildas i mediekunskap.
Förutom dessa är det elever och föräldrar i klass F-9 som är projektets
målgrupp. Projektet genomförs i Stockholm. Projektet genomförs i
samverkan med Roma Kulturklass på Hammarbyskolan Södra.

STOCKHOLM

355 000 Johannes Mosskin

070-4371148

Syftet med projektet "Räck ut en hand" är att främja hälsan bland romska EUmigranter. Det övergripande målet för projektet är att romer från andra EUländer som vistas i Stockholmsområdet ska få ökad kunskap om hur man
förebygger ohälsa, samt bättre tillgång till hälso- och sjukvård. Det görs
genom förbyggande hälsoinsatser, informationsinsatser om svensk hälso- och
sjukvård, uppsökande verksamhet och genom kunskapsspridning. Den
huvudsakliga målgruppen är romska EU-migranter som visas i
Stockholmsområdet. Projektet genomförs i Stockholms län i samverkan med
Stadsmissionens verksamhet Crossroads.

Romano sastimo - romsk hälsa

OIKOS Community

LANDSKRONA

300 000 Silvia Jansson

070-7253342

Syftet med projektet "Romano sastimo - romsk hälsa" är att främja romers
hälsa. Detta görs bland annat genom föreläsningar och aktivitetsgrupper för
att inspirera till en mer aktiv livsstil. Föreningen ska skapa en romsk
aktivitsgrupp på ungefär 25 personer som ska kunna jobba vidare med att
bland annat inspirera andra till en hälsosammare livsstil. Den huvudsakliga
målgruppen är romer i Landskrona. Föreningen kommer även att jobba aktivt
genom dialog med olika hälsovårdande instanster såsom vårdcentralen och
akuten. Projektet genomförs i huvudsak i Landskrona och till viss del i Malmö
och Lund. Verksamheten sker till viss del i samverkan med Landskrona Stad.

Unga romska hälsoinspiratörer

Romska Ungdomsförbundet

MALMÖ

415 000 Erland Kaldaras Nikolizsson

070-7259111

Syftet med projektet "unga romska hälsoinspiratörer" är att främja romers
hälsa. Det görs genom att utbilda fem romska tjejer och fem romska killar till
hälsoinspiratörer som sedan ska vägleda och ge råd till andra unga romer
som önskar ett mer hälsosamt liv. Inledande workshops ska anordnas för
hälsoinspiratörerna som sedan kommer att gå en skräddarsydd utbildning.
Under projektets gång ska hälsoinspiratörerna ges möjlighet att utbilda fler
personer för att på så sätt sprida effekterna och få igång fler hälsofrämjande
initiativ. Den huvudsakliga målgruppen är romska ungdomar. Romska
ungdomsförbundet ska även stötta sina lokala föreningar i Skåne att jobba
hälsofrämjande gentemot sina medlemmar. Medlemmarna ska erbjudas
möjlighet att delta i olika hälsofrämjande insatser som de själva ser ett behov
av. Det kan handla om att sluta röka, börja träna och eller att äta mer
hälsosamt. Rädda Barnen bidrar med kvalitetssäkring och kunskap om
mänskliga rättigheter.

Totalt:

1 350 000

