
 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

«Νέοι Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας» 
 

 

 

Πρακτικός οδηγός για την 

υλοποίηση δράσεων προαγωγής  

υγείας με τους Ρομά 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα 2014 



2 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών πρακτικός οδηγός παράχθηκε στο πλαίσιο του πιλοτικού Προγράμματος 

«Νέοι Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας», το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2014 

από την PRAKSIS σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το 

πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το  από το European Youth Foundation 

και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο  του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Εκπαίδευση νέων 

Ρομά ηγετών και ακτιβιστών για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

την καταπολέμηση της διάκρισης» (“Training Roma youth leaders and activists for 

promoting human rights and taking action against discrimination”) του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 
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10 Κοινές Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης των Ρομά* 

 
 

1. Εποικοδομητικές, ρεαλιστικές και κατά της διάκρισης πολιτικές 

 Μη στηρίζετε τις πολιτικές σε προκαταλήψεις αλλά σε πραγματικές 

καταστάσεις 

 Αξιοποιήστε μελέτες, έρευνες και επισκέψεις σε κοινότητες των Ρομά και 

εμπλέξτε τους ίδιους και ειδικούς σε θέματα που τους αφορούν 

 Προωθήστε αυτή την προσέγγιση σε όλους τους φορείς 

 Βεβαιωθείτε ότι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (ανθρώπινα 

δικαιώματα, μη-διάκριση, αξιοπρέπεια κτλ.) είναι σεβαστές 

 Λάβετε υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που έχουν βιωθεί από 

τους Ρομά και υποστηρίξτε τις ίσες ευκαιρίες/ ίση πρόσβασή τους 

2.  Σαφής αλλά όχι αποκλειστική στόχευση 

 Στοχεύστε σε πολιτικές για «ανοιχτές» ομάδες (π.χ. ευάλωτοι πληθυσμοί, 

άνθρωποι που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές, μη προνομιούχοι κτλ.), με 

σαφή διευκρίνιση ότι αυτές περιλαμβάνουν τους Ρομά 

 Σχεδιάστε πολιτικές για κοινωνικά μη προνομιούχες γειτονιές και όχι για 

διακριτές (εθνικές) ομάδες 

 Δώστε προσοχή στις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις ευρύτερων πολιτικών 

που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα των Ρομά, ειδικότερα σε 

σχέση με την κοινωνική τους ενσωμάτωση 

3. Διαπολιτισμική προσέγγιση 

 Προωθήστε τη διαπολιτισμική μάθηση (π.χ. εκπαιδευτικά μαθήματα, 

ενημερωτικό υλικό, κτλ.) και την αμοιβαία κατανόηση 

 Δώστε έμφαση στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και το ρόλο του 

διαπολιτισμικού μεσολαβητή 

 Εμπλέξτε ανθρώπους διαφορετικής εθνικής προέλευσης στο σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων 

 Λάβετε υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των Ρομά κοινοτήτων όταν 

σχεδιάζετε πολιτικές για αυτούς (λάβετε υπόψη τα ταμπού κτλ.) 

 Δώστε προσοχή σε ενδεχόμενες πολιτιστικές προκαταλήψεις στο θέμα της 

επικοινωνίας, καθώς και στη διαδικασία και την ουσία των πολιτικών και των 

δραστηριοτήτων 

4. Στοχεύστε στην επικρατούσα τάση 

 Υποστηρίξτε ενεργά την κατάργηση της απομόνωσης μέσω της προώθησης 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 

 Αποφύγετε μέτρα στα οποία ελλοχεύει ο κίνδυνος της ενίσχυσης της 

απομόνωσης ή και της δημιουργίας νέων μορφών αυτής και δώστε προσοχή 

στο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των πολιτικών και των προγραμμάτων 

 Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο της έμμεσης διάκρισης (όταν φαινομενικά 

ουδέτερα μέτρα δημιουργούν τελικά επιπρόσθετα εμπόδια για τους Ρομά) 

 Εμπλέξτε τις κοινότητες Ρομά 

5. Έχετε επίγνωση της φυλετικής διάστασης 

 Αντιμετωπίστε τις ειδικές ανάγκες των Ρομά γυναικών στο σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την αξιολόγηση πολιτικών και δραστηριοτήτων 
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 Δώστε προσοχή στα σχετιζόμενα θέματα (π.χ. πολλαπλή διάκριση, 

ενδοοικογενειακή βία, εκμετάλλευση, πρόσβαση στην υγεία/φροντίδα 

παιδιού) 

 Εξασφαλίστε ότι οι Ρομά γυναίκες συμμετέχουν και κατέχουν ηγετικό ρόλο 

σε συμβουλευτικά όργανα και επιτροπές παρακολούθησης 

6. Χρησιμοποιήστε τεκμηριωμένες πολιτικές 

 Χρησιμοποιήστε και συνδυάστε υπάρχουσες πληροφορίες και, όταν είναι 

εφικτό, συλλέξτε δεδομένα (σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων) με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης των 

προγραμμάτων και των πολιτικών 

 Λάβετε υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από διάφορες 

διαδικασίες σχετικών φορέων (π.χ. Δίκτυο των Ρομά της ΕΕ, Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα της Ενσωμάτωσης των Ρομά, Δεκαετία Ρομά κτλ.) 

 Όπου είναι εφικτό, εμπνευστείτε και δημιουργήστε με βάση παραδείγματα και 

εμπειρίες από δουλειές που έχουν γίνει με άλλες ευπαθείς ομάδες 

 Χρησιμοποιήστε πληροφορίες που υπάρχουν εκτός της ΕΕ 

 Προωθήστε τη διάδοση πληροφοριών και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ 

των κρατών μελών 

7. Χρησιμοποιήστε τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ 

 Χρησιμοποιήστε και προωθήστε τη νομοθεσία της ΕΕ που υποστηρίζει την 

ενσωμάτωση των Ρομά (Οδηγίες, αποφάσεις πλαισίων, κτλ.) 

 Χρησιμοποιήστε και προωθήστε οικονομικά μέσα της ΕΕ που υποστηρίζουν 

την ενσωμάτωση των Ρομά (π.χ. Διαρθρωτικά Ταμεία, κτλ.) 

 Χρησιμοποιήστε και προωθήστε πολιτικά μέσα της ΕΕ που υποστηρίζουν την 

ενσωμάτωση των Ρομά (π.χ. συντονισμός διαδικασιών, πολιτικές δηλώσεις 

κτλ.) 

 Χρησιμοποιήστε τις 10 Κοινές Βασικές Αρχές ως πίνακα βαθμολόγησης όταν 

αξιολογείτε τη χρήση των μέσων της ΕΕ 

 Επωφεληθείτε από την ανατροφοδότηση και τις πληροφορίες των ειδικών από 

το δίκτυο EURoma network σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία για τους Ρομά 

 Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα αξιολόγησης ομότιμων με σκοπό να μάθετε 

από τις πιο προχωρημένες πρακτικές 

 Συνεργαστείτε με κυβερνήσεις με σκοπό να λάβετε συγκεκριμένες δεσμεύσεις 

σχετικά με την αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων 

χρηματοδοτικών μέσων για την ενσωμάτωση των Ρομά 

8. Εμπλέξτε τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές 

 Ευαισθητοποιήστε τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά με τις 

πολιτικές και τα όργανα της ΕΕ 

 Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση πολιτικών ενσωμάτωσης σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

 Εμπλέξτε τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στο σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών ενσωμάτωσής τους 

 Προωθήστε μια τέτοια προσέγγιση και στις εθνικές κυβερνήσεις 

9. Εμπλέξτε την κοινωνία των πολιτών και 

10. τους Ρομά 

 Συμβουλευτείτε και εμπλέξτε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακαδημαϊκούς 

και εκπροσώπους Ρομά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης πολιτικών 

 Επωφεληθείτε από τα δίκτυα εμπειρογνωμοσύνης και διάδοσης της κοινωνίας 

των πολιτών 
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 Οργανώστε δημόσιες συζητήσεις κατά τη διάρκεια χάραξης πολιτικών 

 Στοχαστείτε σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τις θετικές δράσεις 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των Ρομά στη δημόσια ζωή και την ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών 

 Προωθήστε τις ευκαιρίες απασχόλησης των Ρομά συμπεριλαμβάνοντας 

θετικές δράσεις στις στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, όπως διοργάνωση 

εκπαιδευτικών μαθημάτων, πρακτική εξάσκηση, επισκέψεις σε εταιρίες, τα 

οποία στοχεύουν σε Ρομά κοινότητες 

 

* Πηγή: Vademecum: The 10 Common Basic Principles on Roma Inclusion, European 

Commission Roma Portal 
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7 Πρακτικά βήματα για την υλοποίηση δράσεων σε κοινότητες Ρομά 

 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι η δράση που σκοπεύετε να υλοποιήσετε συγκαταλέγεται στις 

βασικές προτεραιότητες της κοινότητας 

 Μιλήστε με τους Ρομά 

 Ρωτήστε για τις ανάγκες τους 

 Εξετάστε μαζί τους το τοπικό περιβάλλον, τις δυνατότητες και ανάγκες του 

 

2. Επικοινωνήστε με άλλους τοπικούς φορείς 

 Μιλήστε με τους τοπικούς φορείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και 

συνεργαστείτε μαζί τους 

 Πληροφορηθείτε για τα προγράμματα που έχουν ήδη τρέξει 

 

3. Βρείτε εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή  

 Βρείτε εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή από την ίδια την κοινότητα 

 Αν δεν υπάρχει, τότε από κάποια γειτονική κοινότητα 

 Προσέξτε να μην υπάρχει προηγούμενη σύγκρουση 

 

4. Επικοινωνήστε με τον πρόεδρο της κοινότητας, ή άλλα πρόσωπα που είναι 

σεβαστά στην κοινότητα 

 Ενημερώστε τους 

 Συμβουλευτείτε τους 

 Συνεργαστείτε 

 Ζητήστε ανατροφοδότηση 

 

5. Εντοπίστε το κατάλληλο μέρος μέσα στην κοινότητα όπου θα υλοποιηθεί η 

δράση 

 Περπατήστε στο χώρο μαζί με το διαμεσολαβητή 

 Στόχος σας είναι να βρείτε τοποθεσία κεντρική, ασφαλή και προσβάσιμη 

 «Αφουγκραστείτε» το περιβάλλον 

 

6. Αποφασίστε την κατάλληλη ώρα για την υλοποίηση της δράσης 

 Ώρα που να είναι διαθέσιμος ο πληθυσμός 

 Σημαντικό! Η κάθε κουλτούρα έχει το δικό της πρόγραμμα! 

 

7. Ενημερώστε τον πληθυσμό της κοινότητας σχετικά με τη δράση. Πώς; 

 Με αφίσες που έχουν περιορισμένα κείμενα αλλά αρκετές εικόνες 

 Με προφορικό λόγο, τουλάχιστον 2-3 ημέρες πριν και οπωσδήποτε λίγες ώρες 

πριν από την έναρξη της δράσης 
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Προετοιμασία για την υλοποίηση δράσεων προαγωγής υγείας σε 

κοινότητες Ρομά 

 
 

Προετοιμάζετε τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων προαγωγής υγείας; Αφού 

ακολουθήσετε τα παραπάνω «7 πρακτικά βήματα», απαντήστε στα ακόλουθα 

ερωτήματα: 

 

 Γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη δράση; 

 Ποιος είναι ο στόχος της; 

 Ποιες ανάγκες της κοινότητας εξυπηρετεί; 

 Ποιοι αποτελούν την ομάδα δράσης και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της; 

 Η ομάδα δράσης είναι γνώστης της κουλτούρας των Ρομά; 

 Έχει εμπειρία σε δράσεις με Ρομά; 

 Σε τι χώρο θα πραγματοποιηθεί η δράση; 

 Με ποια κριτήρια επιλέξατε το χώρο δράσης; 

 Πόση ώρα θα διαρκέσει η δράση; 

 Πόση ώρα μπορούν να διαθέσουν οι συμμετέχοντες; 

 Έχετε εξασφαλίσει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη 

διάρκεια της δράσης σας; 

 Έχετε εξασφαλίσει την ασφάλεια της ομάδας δράσης και των συμμετεχόντων;  

 Έχετε εξασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων στη δράση; 

 Τι σχέδιο δράσης έχετε σε περίπτωση που προκύψει κάποιος κίνδυνος; 

 Με ποιους τρόπους επιλέξατε να γνωστοποιήσετε τη δράση; 

 Είναι ελκυστική η δράση σας; 

 Πώς θα συστήσετε την ομάδα δράσης στους συμμετέχοντες; 

 Σε τι μπορεί η ομάδα δράσης να φανεί χρήσιμη έπειτα από το τέλος της 

δράσης; 

 Πώς μπορούν να βρουν οι συμμετέχοντες την ομάδα δράσης; 

 Σε ποιους συγκεκριμένα απευθύνεται η δράση; Γυναίκες, άντρες, παιδιά, 

εφήβους, ηλικιωμένους; 

 Πόσοι άνθρωποι εκτιμάτε ότι θα συμμετέχουν; 

 Ποιες είναι οι θεματικές που θα συζητήσετε; 

 Έχουν ενδιαφέρον οι θεματικές για τους συμμετέχοντες; 

 Έχουν εκφράσει οι συμμετέχοντες το ενδιαφέρον τους σχετικά με τη δράση; 

 Ποιες μεθόδους μετάδοσης της γνώσης θα χρησιμοποιήσετε 

(δασκαλοκεντρικές ή μαθητοκεντρικές); 

 Ποιες εκπαιδευτικές και μαθησιακές στρατηγικές (ομαδικά παιχνίδια, μελέτες 

περίπτωσης, προβολή βίντεο, συζήτηση σε ομάδες, παρουσίαση με τη χρήση 

βιντεοπροβολέα) θα χρησιμοποιήσετε;  

 Έχετε προσαρμόσει τη δράση στις ανάγκες των συμμετεχόντων και τα 

πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά; 

 Θα μοιράσετε ενημερωτικά φυλλάδια στους συμμετέχοντες; 

 Αν ναι, ποια μορφή θα έχουν; 

 Πώς θα αξιολογήσετε τη δράση σας; 

 Ποιους δείκτες θα χρησιμοποιήσετε για να δείτε κατά πόσο είχε νόημα αυτό 

που επιχειρήσατε; 
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10 Πρακτικές συμβουλές για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση του 

πληθυσμού 

 
 

Εξοικειωθείτε με την ιστορία και την κουλτούρα των Ρομά 

 Διαβάστε την ιστορία τους 

 Μάθετε για την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμά τους 

o Με αυτό τον τρόπο θα μάθετε για τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, 

αποφασιστικής σημασίας για την υγεία 

o Έτσι θα μπορέσετε να εντοπίσετε ενδεχόμενες αιτίες ενός προβλήματος 

και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις του 

Παράδειγμα 1: Σε κάποιες ομάδες Ρομά η εξασθένιση ή η εξάλειψη των συμπτωμάτων 

κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας σηματοδοτεί ότι η ασθένεια έχει περάσει, με 

αποτέλεσμα να τη διακόπτουν. 

Παράδειγμα 2: Κάποιες ομάδες Ρομά ενδέχεται να προσδίδουν μια συμβολική έννοια 

στην ψυχική ασθένεια ως κάτι «διαβολικό» ή «υπερφυσικό» με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η δυσκολία διαχείρισης ψυχιατρικών περιστατικών.  

 

Αποδεχτείτε την αρχή της διαφορετικότητας 

 Όλοι οι Ρομά δεν είναι ίδιοι, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις ομάδες 

 Οι διαφορές τους μπορεί να σχετίζονται με την προσωπικότητα, την περιοχή 

που διαμένουν, την οικονομική και μορφωτική τους κατάσταση, κτλ. 

o Προσαρμόστε τις δράσεις σας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους 

 

Επιδιώξτε την ανάπτυξη σταθερής και μόνιμης σχέσης 

 Τακτική και ανθρώπινη επαφή 

o Αυτό δημιουργεί σχέσεις ουσίας 

 Κρατήστε την επαφή 

 

Εφαρμόστε ολιστική προσέγγιση 

 Ακολουθήστε ένα «ολιστικό μοντέλο» προσέγγισης 

o Βασικές ανάγκες όπως υγεία, μόρφωση, απασχόληση, στέγαση κλπ. 

είναι αλληλένδετες 

 Αν μία ανάγκη δεν καλύπτεται, τότε η παρέμβαση είναι ελλιπής 

Παράδειγμα 1: Ένα παιδί για να γραφτεί στο σχολείο (μόρφωση), θα πρέπει να κάνει 

τις σχετικές προληπτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς (υγεία), διαδικασία για την 

οποία θα πρέπει να έχει κάποια ασφάλιση (εργασία γονέων). 

 

Επικοινωνήστε με φορείς που ασχολούνται με Ρομά 

 Ανταλλάξτε καλές πρακτικές, τεχνικές, εργαλεία με άλλους φορείς 

 Συνεργαστείτε με αυτούς τους φορείς 

 

Επωφεληθείτε από το ανοιχτό πνεύμα των γυναικών 

Οι γυναίκες Ρομά: 

 Eίναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό και την ενασχόληση με τη θεραπεία μιας 

ασθένειας  

 Aντιλαμβάνονται μια καινούργια ανάγκη και τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να την καλύψουν 
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 συνήθως είναι οι «φροντιστές» και άρα θα πρέπει να είναι καλά για να 

μπορούν να «φροντίσουν» τους άλλους! 

 

Κρατήστε ουδέτερη στάση σε «διαμάχες» 

 Σε περίπτωση που διαπιστώσετε διαμάχη μεταξύ οικογενειών θα πρέπει να 

τηρήσετε ουδέτερη στάση απέναντι σε όλους 

 Αν χρειαστεί, υλοποιήστε τη δράση σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στον 

ίδιο οικισμό, ώστε να αυξήσετε τη συμμετοχή και να αποφύγετε την 

πιθανότητα διενέξεων 

 

Εμπλέξτε προσωπικό με ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ευπαθείς πληθυσμούς 

 Δείξτε ειλικρινές ενδιαφέρον για την προαγωγή των δικαιωμάτων και την 

εγκαθίδρυση ισότιμης και αλληλέγγυας και όχι φιλανθρωπικής σχέσης 

 

«Γεμίστε» το επικοινωνιακό κενό 

 Απλοποιήστε το λεξιλόγιό σας 

 Χρησιμοποιήστε δικές τους λέξεις 

 Σε περίπτωση που δίνετε οδηγίες για κάποια θεραπεία ή για άλλο σημαντικό 

ζήτημα, επαναλάβετε το μήνυμα όσες φορές χρειαστεί. 

 Ο προφορικός λόγος είναι πολύ πιο «δυνατός» από τον γραπτό. 

 

Κινητοποιήστε την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας 

Εμπλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα από την κοινότητα στη δράση. Με 

αυτό τον τρόπο: 

 Διευρύνετε την απεύθυνσή σας προς τον πληθυσμό της κοινότητας 

 Δημιουργείτε πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων σας 

 Τα μέλη της κοινότητας μπαίνουν στη διαδικασία ανάληψης ευθυνών και 

παράλληλα από απλοί ωφελούμενοι αποτελούν πλέον μέρος της λύσης των 

προβλημάτων 

 Επιπλέον, αποκτούν εμπειρία, η οποία θα αποτελέσει εφαλτήριο για ανάληψη 

περαιτέρω πρωτοβουλιών 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορέας υλοποίησης: 

 
 

                             Συνεργάτης                                         Με την υποστήριξη 

 

 


