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Το παρόν επικοινωνιακό υλικό δηµιουργήθηκε µε την οικονοµική υποστήριξη του Προγράµµατος «∆ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 –
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC Programme). Για το περιεχόµενο της παρούσας έκδοσης ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο η Εταιρική Σύµπραξη
του Έργου και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Μια συµµαχία νέων για τη δηµιουργία ενεργών Ροµά πολιτών

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σκοπός του Έργου I_do είναι η προώθηση της ενεργού συµµετοχής νέων Ροµά στο δηµόσιο βίο,
µέσω της παροχής γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέµατα διακυβέρνησης και λειτουργίας
των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πεντάµηνη εκπαίδευση 33 νέων Ροµά σε θέµατα λειτουργίας και διακυβέρνησης των οργάνων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σεµιναριακή υποστήριξη των 33 νέων Ροµά µε σκοπό την ενθάρρυνση και
την ενδυνάµωσή τους για τη συµµετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

Μέσω της δηµιουργίας µιας διαπεριφερειακής συµµαχίας, το Έργο εστιάζει στην ενδυνάµωση νέων
Ροµά για την ισότιµη συµµετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών κοινοτήτων Ροµά.

Εκπαίδευση 22 νέων, αιρετών και διοικητικών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εµψυχωτών /
συµβούλων των 33 νέων Ροµά, για τη διαχείριση ζητηµάτων σε τοπικό επίπεδο µέσω της
αξιοποίησης των γνώσεων σε θέµατα διακυβέρνησης και λειτουργίας των οργάνων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Αναδεικνύοντας νέους Ροµά ως ισότιµα µέλη των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντάς τους για την
αποτελεσµατική συµµετοχή τους στο δηµόσιο διάλογο, το Έργο αποβλέπει στη δηµιουργία ενεργών
πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους, συνδιαλέγονται και διεκδικούν τη συµµετοχή τους στη
λήψη αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας.

Οι Έλληνες Ροµά είναι αναγνωρισµένοι Έλληνες πολίτες µε
συνταγµατικά κατοχυρωµένα τα δικαιώµατα συµµετοχής στην πολιτική
ζωή της χώρας. Η αρνητική διάκριση εις βάρος τους υπονοµεύει τη
συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Η θετική διάκριση υπέρ τους,
µέσω της παροχής ειδικών γνώσεων και εργαλείων, καταπολεµά τον
κοινωνικό αποκλεισµό τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
∆ηµιουργία ∆ιαπεριφερειακής Συµµαχίας
Έρευνα για τον προσδιορισµό των περιοχών παρέµβασης σε 5 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (σε
Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία).
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Λειτουργία µιας Ψηφιακής Συνέλευσης Νέων
Εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος ενεργού συµµετοχής των 33 νέων Ροµά στο δηµόσιο διάλογο
µέσω της τακτικής λειτουργίας µιας συµµετοχικής Ψηφιακής Συνέλευσης, µε την υποστήριξη και τη
συνδροµή των 22 εµψυχωτών / συµβούλων τους. ∆ηµιουργία Εκθέσεων Πολιτικής από τους 33
νέους Ροµά. Παρουσιάσεις των Εκθέσεων Πολιτικής σε ∆ηµοτικά και Περιφερειακά Συµβούλια µε την
υποστήριξη των εγγεγραµµένων µελών του ∆ιαπεριφερειακού ∆ικτύου Συµµάχων.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέµβασης –
Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής

∆ιαµόρφωση στοχευµένης µεθοδολογίας για τη δραστηριοποίηση νέων Ροµά ως ενεργών πολιτών
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέµβασης ως προς τη συµπεριφορική αλλαγή των
συµµετεχόντων µελών των Ροµά κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Αρχών και Υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

∆ηµιουργία ∆ιαπεριφερειακού ∆ικτύου Συµµάχων, εκπροσώπων τοπικών κοινωνιών, αιρετών και
στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής προς την Ελληνική Πολιτεία και τη διεθνή κοινότητα σε θέµατα
ισότιµης συµµετοχής των Ροµά στο δηµόσιο διάλογο ως ενεργών πολιτών.

