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0734-439060

Projektet "En förlorad generation II" har som mål att minska utanförskapet och
förbättra hälsan hos romska ungdomar och andra ungdomar. Projektet jobbar för att
skapa skapa drogfria mötesplatser. Detta är en vidareutveckling av ett redan pågående
projekt och den här delen syftar främst till att stärka deltagandet av romska tjejer. Den
huvudsakliga målgruppen är unga romer i förorten men projektet vänder sig även till
aktörer inom sjuk- och hälsovården för att öka deras kunskap om den romska gruppens
behov. Projektet genomförs i Göteborg (framförallt i de nordöstra förorterna) och några
andra orter i Västra Götaland. Verksamheten genomförs bland annat i samverkan med
romska ungdomsföreningen Vår betong.

0729-161683

Syftet med projektet "Samverkan mot övervikt" är att minska romska barns övervikt.
Det görs genom att upprätta en individuell handlingsplan för varje barn där mål och
aktiviteter beskrivs, det kan till exempel vara kost- och näringslära, matlagningskurser
och olika fysiska aktiviteter. Planerna följs regelbundet upp. Den huvudsakliga
målgruppen är 16 överviktiga barn mellan 6-18 år som föreningen känner till. Projektet
genomförs i Helsingborg. Projektet genomförs i samverkan med Skol- och
fritidsförvaltningen (medverkar utifrån elevvårdande insatser), Socialförvaltningen
(medverkar utifrån familjearbete) och Helsingborgs Lasarett medverkar genom
barnklinikens Plusteam (ansvariga för behandling av barnfetma).

072-5845060

Projektet "Hälsorättigheten - romska hälsoguider" syftar till att ge ett antal romska
kvinnor (och i förlängningen även deras familjer) kunskap och vägledning gällande en
hälsosam livsstil. Kvinnorna kommer att utbildas i ämnen som kost, motion, egenvård,
och rökning. Projektet ska genomföra en serie om 20 workshopar med cirka 20 romska
kvinnor. På träffarna kommer material från Hälsoteket att användas. Några av träffarna
kommer att bestå av studiebesök på bland annat träningsanläggningar. För att göra
projektet attraktivt kommer utbildningen att varvas med information och praktiskt
arbete i hur traditionella maträtter kan göras hälsosammare. Den huvudsakliga
målgruppen är romska kvinnor i olika åldrar och från olika romska grupper. Projektet
genomförs i Göteborg, i första hand stadsdelarna Bergsjön och Angered. Verksamheten
genomförs i samverkan med Hälsoteket.

070-4559852

Syftet med projektet "En friskare framtid" är att främja en sundare kosthållning och öka
den fysiska aktiviteten hos sin romska målgrupp. Det görs genom matlagningskurser och
dans. Projektet kommer även att föra diskussioner om rökningens skadeverkningar
samt främja den psykiska hälsan bland deltagarna genom att till exempel besöka
utställningen "Vi är romer" på Forum för levande historia. Den huvudsakliga
målgruppen är 30-60 unga och vuxna romer. Projektet genomförs huvudsakligen i
Botkyrka kommun men deltagarna kommer att bjudas in från kommunen och
angränsande kommuner som till exempel Södertälje, Huddinge och Haninge.
Verksamheten genomförs i samverkan med Botkyrka kommun och Sveriges
Internationella Roma Filmfestival.

076-2544613

070-4185503

Projektet "Sar San? Hur mår du?" har som syfte att främja romers hälsa. Föreningen ska
först identifiera vilka hälsoutmaningar som finns hos individer och inom gruppen och
därefter välja lämpliga insatser. Projektet ska skapa en personlig kontakt med hjälp av
brobyggare inom den egna gruppen. Fokus kommer att ligga på närvaro i skolan samt
övriga hälsofrämjande aktiviteter kopplat till kost och motion samt att motverka
nyttjandet av alkhohol och tobak. Den huvudsakliga målgruppen är romska ungdomar
upp till 30 år som hamnat utanför systemet. Projektet genomförs i Södertälje, Nykvarn,
Enhörna och Järna med omnejd. Verksamheten genomförs i samverkan med Södertälje
Kommun, Arbetsförmedlingen, Ung i Telge.
Projektet "Öppna dörrar - unga romers hälsa" syftar till att synliggöra och lyfta fram
unga romers hälsa. Framförallt kommer projektet att diskutera kostvanor, sexualitet
och preventivmedel, mental och fysisk hälsa. Projektet ska utbilda ett antal
ambassadörer inom den romska gruppen som i sin tur kan sprida kunskapen. Projektet
kommer att bedrivas i form av studiecirklar med varierat innehåll, till exempel
studiebesök på Ungdomshälsan och diskussioner om kost. Projektet kommer att anlita
föreläsare och andra nyckelpersoner utifrån lika teman. Den huvudsakliga målgruppen
är romska ungdomar i åldrarna 13-24 år. Projektet genomförs i Umeå, Robertsfors och
Nordmaling. Verksamheten genomförs i samverkan med Ungdomshälsan i Umeå samt
Medborgarskolan.

