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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η «ΟικοΚοινωνία», συγκροτήθηκε το 2001 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία, ως Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την Υποστήριξη
της Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, με σκοπό την προώθηση του αιτήματος για
την προαγωγή της κοινωνικής κατοικίας και την οικιστική αποκατάσταση των
αστέγων πολιτών Τσιγγάνικης καταγωγής με έμφαση στην ολοκληρωμένη
κοινωνική υποστήριξη για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την
κοινωνική ένταξη, στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες και την κοινωνική συνοχή.
Από τον Οκτώβριο του 2013 η «ΟικοΚοινωνία», με βάση την εμπειρία της από
την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των Ρομά και με τη συναίνεση όλων των
μελών της αποφάσισε να επεκτείνει το έργο της στην υποστήριξη και άλλων
κοινωνικών ευπαθών ομάδων, θέτοντας ανάλογα τους στόχους και τους σκοπούς
της, έτσι όπως αυτοί διατυπώνονται στο νέο της καταστατικό και έχοντας πλέον
την επωνυμία «ΟικοΚοινωνία, Πρωτοβουλία πολιτών για την Υποστήριξη των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων».


Λειτουργεί στο πεδίο δράσης των «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», ως
πρωτοβουλία πολιτών που προωθεί τον εθελοντισμό και την κοινωνική
αλληλεγγύη.



Τα μέλη της και οι συνεργάτες της είναι ενεργοί πολίτες του χώρου της Κοινωνικής
Ανάπτυξης με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα Διακρίσεων και Κοινωνικού
Αποκλεισμού και στελέχη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής Κοινότητας.
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Ο σκοπός της «ΟικοΚοινωνίας» πραγματώνεται μέσα στο πλαίσιο μιας
σύγχρονης ολιστικής ανθρωπιστικής αντίληψης για την καταπολέμηση των
διακρίσεων, την κοινωνική ισότητα και τη θεσμική και νομοθετική κατοχύρωση
των κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που ζουν σε
καθεστώς οριακού κοινωνικού αποκλεισμού και στερούνται των θεμελιωδών
κοινωνικών δικαιωμάτων στην κατοικία, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην
υγεία, στην πρόνοια και στην κοινωνική προστασία.



Η «ΟικοΚοινωνία» έχοντας αποκτήσει βαθιά γνώση στα θέματα των Ελλήνων
Ρομά, υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής ένταξης και με την επί σειρά ετών
παρέμβασή και θετική δράση της, θέτει στην υπηρεσία της ελληνικής Πολιτείας την
τεχνογνωσία και την εμπειρία της, αποστέλλοντας ολοκληρωμένη ενημέρωση για
τις επί μέρους δράσεις της αλλά και το παραχθέν ενημερωτικό υλικό στις
διοικητικές αρχές της χώρας, (Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες κλπ), καθώς και σε
φορείς και Οργανισμούς που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα με σκοπό την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα
κοινωνικής ένταξης των Πολιτών Τσιγγάνικης Καταγωγής.



Επίσης λαμβάνει μέρος με εξειδικευμένα στελέχη σε όλα τα φόρα, της Ελλάδας
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την σε βάθος επεξεργασία των
πολιτικών εκείνων που θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στην κοινωνική ένταξη των
Ελλήνων Ρομά και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Σύμφωνα με το καταστατικό:
Ευπαθείς είναι οι κοινωνικές ομάδες και τα πρόσωπα που τελούν :
1) Σε καθεστώς κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φτώχειας, φύλου, ηλικίας,
καταγωγής και διαβιώνουν σε καθεστώς στέρησης των θεμελιωδών
κοινωνικών δικαιωμάτων της υγείας, της εργασίας, της εκπαίδευσης, της
στέγης, της τροφής, της κοινωνικής προστασίας.
2) Σε καθεστώς οριακού κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα οι ομάδες των
Ρομά, των μεταναστών και των προσφύγων.
3) Σε συνθήκες άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας, κακοποίησης,
παραμέλησης, εγκατάλειψης και εκμετάλλευσης.
4) Τα παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι τη μετεφηβική τους ηλικία που
ανατρέφονται εκτός οικογενειακού πλαισίου λόγω εγκατάλειψης,
ακαταλληλότητας οικογενειακού περιβάλλοντος, ιδρυματοποίησης και
αναμόρφωσης εξαιτίας παραβατικής συμπεριφοράς ή εκδήλωσης
ψυχοκοινωνικών διαταραχών.
Υποστήριξη αποτελεί κάθε μέτρο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού για την κοινωνική ένταξη και
την αξιοπρεπή διαβίωση.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, η Εταιρεία έχει ως σκοπό:
1. Την ανάδειξη, προβολή και αντιμετώπιση οξυμμένων κοινωνικών προβλημάτων
που αναδεικνύονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες εξαιτίας συνθηκών ακραίας
φτώχειας, βίας, ρατσισμού, περιθωριοποίησης και χωρικού ή κοινωνικού
αποκλεισμού από τον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό, καθώς και την διεκδίκηση του
δικαιώματος του κάθε μη ευνοημένου πολίτη στα θεμελιώδη δικαιώματα της ζωής,
της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, της στέγης, της ασφάλειας και της
κοινωνικής προστασίας.
2. Την προστασία της αξιοπρέπειας κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο
ή θρησκεία, σε κάθε ηλικιακή βαθμίδα σε κάθε έκφραση της ζωής και του
δικαιώματός του να ανατρέφεται από τη γέννησή του σε καθεστώς οικογενειακής
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προστασίας και φροντίδας απολαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται
από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του Ο.Η.Ε, καθώς και την
μεθόδευση για τη λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας
εγκαταλειμμένων παιδιών κάθε ηλικίας, εκτός οικογενειακού ή κατάλληλου
οικογενειακού πλαισίου, θυμάτων εμπορίας βρεφών ή ανθρώπων, παιδιών
ιδρυματοποιημένων ή σε κίνδυνο ιδρυματοποίησης από μακρόχρονη τοποθέτηση
σε δομές Κοινωνικής Πρόνοιας, με έμφαση στους θεσμούς κοινωνικής αναδοχής
και υιοθεσίας.
3. Την ανάδειξη και προώθηση του αιτήματος για την προαγωγή της κοινωνικής
κατοικίας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας, της απασχόλησης
και της εκπαίδευσης των πολιτών που διαβιούν σε συνθήκες «αστεγότητας» με
έμφαση στα προβλήματα των Τσιγγάνικης καταγωγής πολιτών (Ρομά).
β) Ειδικότερα για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των Ρομά, η Εταιρεία έχει σκοπό
την δράση για την προώθηση και επιδίωξη θεσμών κοινωνικής υποστήριξης και
αλληλεγγύης σε θέματα : τακτοποίησης της Αστικής και Δημοτικής κατάστασης,
προώθησης στην Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, διασφάλισης των όρων Υγείας
και προώθησης στο σύστημα Υγείας, κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας,
υποστήριξης της πρόσβασης στην Επαγγελματική κατάρτιση και Απασχόληση,
προώθησης της ισότητας των δύο φύλλων και ανάδειξης της πολλαπλής
ανισότητας που υφίστανται οι γυναίκες Ρομά, ανάπτυξης ανθρωπιστικής –
φιλανθρωπικής δράσης και γενικότερα ανάδειξης της κοινωνικής πολιτιστικής, και
πνευματικής ταυτότητας των Ελλήνων Ρομά με στόχο την άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η ΟικοΚοινωνία εκπόνησε τα εξής:

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


Η «ΟικοΚοινωνία», κατέθεσε τη σημαντική της εμπειρία σε όλο το θεματικό
φάσμα που συγκροτεί το σύνθετο φαινόμενο των διακρίσεων, του κοινωνικού
αποκλεισμού και το πολιτισμικού διαχωρισμού, μιας ιδιαίτερα πολυάριθμης ομάδας
πολιτών, των Ρομά, κατά τη συνεργασία της με τον ανάδοχο στο έργο του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας :«Εκπόνηση Μελέτης για την
Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα, Απολογισμός
Δράσεων και Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την 4η Προγραμματική Περίοδο». Η
μελέτη αφορά στη διατύπωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη
ενιαίας και ολοκληρωμένης Εθνικής πολιτικής για την κοινωνική ένταξη των
Ελλήνων Ρομά, σε μακροχρόνια προοπτική εικοσαετίας (2010 -2030), αλλά και
στην διατύπωση Σχεδίων Δράσης στους τομείς της Στέγασης, Αστικής και
Δημοτικής
κατάστασης,
Απασχόλησης
και
Επαγγελματικής
κατάρτισης,
Εκπαίδευσης, Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας και πολιτικής, στην μεσοπρόθεσμη
προοπτική του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η «ΟικοΚοινωνία» έχει υλοποιήσει ως σήμερα
με επιτυχία τα εξής έργα:
1.

Διασυνοριακό
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»

Εδαφικής

Συνεργασίας

Το έργο Actions Promoting Health Access & Protection Of Roma
Population/ Roma Alert! υλοποιήθηκε από τον Ιούνιο 2011 ως τον Σεπτέμβριο
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του 2013 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» και ειδικά στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
Ποιότητα Ζωής ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για
την Υγεία και για Θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) (85%) και από Εθνικούς
Πόρους (15%) της Ελλάδας και της Βουλγαρίας
Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και
της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.
Το έργο ROMA ALERT επιλέχτηκε από τη Διαχειριστική Αρχή των ΕΕ «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» ως Άριστη Πρακτική (Best Practice) στην κατηγορία
“Public Health – Social Inclusion” μετά από αξιολόγηση μεταξύ μεγάλου
αριθμού έργων από ανεξάρτητη ευρωπαϊκή επιτροπή.
Η παρουσίαση του έργου ως Άριστη Πρακτική έγινε στο Συνέδριο “1st European
Territorial Cooperation Conference: Promoting Best Practices-Sharing
Experiences” που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας
της ΕΕ στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης στις 8-9 Μαίου
2014 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE καθώς και στην
Έκθεση του υλικού τεκμηρίωσης που διοργανώθηκε παράλληλα με το
Συνέδριο.
Εταίροι στο πρόγραμμα είναι:









ΟικοΚοινωνία
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα, Τμήμα Μαιευτικής
Δήμος Δέλτα
Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της Περιφέρειας του
Haskovo Βουλγαρίας
Δήμος Dimitrovgrad Βουλγαρίας
ΜΚΟ TMAF, Tolerance and Mutual Aid Foundation, από το Haskovo Βουλγαρίας

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε 5 Δράσεις
(πακέτα εργασίας / work packages WP):
Πακέτα εργασίας / Δράσεις
Πακέτο εργασίας 1:
Διαχείριση και Συντονισμός
Δράσεις:
1.1 Προπαρασκευαστικές Δράσεις
1.2 Συναντήσεις Συντονισμού
των Δράσεων
1.3 Διαχείριση του έργου

Εταίροι / Φορείς υλοποίησης
Επ. Εταίρος: «ΟικοΚοινωνία»

Πακέτο εργασίας 2:
Ενημέρωση και Δημοσιότητα
Δράσεις:
2.1 Επικοινωνιακό Σχέδιο
2.2 Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού

Επ. Εταίρος: «ΟικοΚοινωνία»
Ετ. 2: Δήμος Δέλτα
Ετ. 3: Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ετ. 6: Δήμος Dimitrovgrad
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2.3 Συνέδριο
2.4 Ιστοχώρος
2.5 Εργαστήρια δημοσιότητας
Πακέτο εργασίας 3:
Μελέτες
Δράσεις
3.1 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
3.2 Επιδημιολογική έρευνα
3.3 Σχέδιο Δράσης

Ετ. 7: Μ.Κ.Ο. Tolerance and Mutual Aid
Foundation Βουλγαρίας

Επ. Εταίρος: «ΟικοΚοινωνία»
Ετ. 7: TMAF
Ετ. 4: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
(Τμήμα Μαιευτικής)
Ετ. 5: Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας Haskovo Βουλγαρίας

Πακέτο εργασίας 4:
Εκπαίδευση
Δράσεις:
4.1 Σχεδιασμός προγράμματος
εκπαίδευσης
4.2 Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
4.3 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Επ. Εταίρος: ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ετ. 4: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
(Τμήμα Μαιευτικής)
Ετ. 7: TMAF
Ετ. 5: Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας Haskovo Βουλγαρίας

Πακέτο εργασίας 5:
Πιλοτική εφαρμογή
Δράσεις:
5.1 Ιατρικός έλεγχος γυναικών και
παιδιών
5.2 Ημέρες εμβολιασμού
5.3 Ημέρες πληροφόρησης

Ετ. 2: Δήμος Δέλτα
Ετ. 3: Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ετ. 6: Δήμος Dimitrovgrad

Βασική παράμετρο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν οι
Πολίτες Τσιγγάνικης καταγωγής στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αποτελεί η
διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας ως όρος φυσικής
επιβίωσης και στοιχειώδης προϋπόθεση κοινωνικής ένταξης.
Το πρόγραμμα «ROMA ALERT» με σκοπό την παραγωγή ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ στην
προοπτική της κοινωνικής ένταξης των πολιτών Τσιγγάνικης καταγωγής στην
Ελλάδα και στη Βουλγαρία έχει διπλό στόχο:
Να εκπαιδεύσει τους Ρομά των δύο χωρών στη σημασία της πρόσβασής τους στο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας και στη σωστή χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρονται.
Να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Σύστημα
Υγείας, ώστε να αντιμετωπίζουν ορθά και αποτελεσματικά τους Τσιγγάνικους
πληθυσμούς που προσέρχονται σε αυτό.
Το έργο αναγνωρίζει ως την πλέον εύθραυστη πληθυσμιακή ομάδα τις γυναίκες και
τα παιδιά και προτείνει Δράσεις πληροφόρησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης καθώς
και πρόληψης μέσα από τακτικούς ιατρικούς ελέγχους.
Το έργο χαρακτηρίζεται από υψηλή πληρότητα σε ότι αφορά στους όρους
επιλεξιμότητας του Προγράμματος. Στοχεύει και έχει τις προϋποθέσεις να πετύχει
τους στόχους του Προγράμματος και να υποστηρίξει την Εθνική στρατηγική για
την κοινωνική ένταξη και την ήπια διαχείριση των φαινομένων του οριακού
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κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, μέσα από ένα σπονδυλωτό σχέδιο 5
ολοκληρωμένων Δράσεων και μάλιστα σε μία χρονική συγκυρία όπου η χώρα
δείχνει να αδυνατεί να προχωρήσει στον προγραμματισμό και χρηματοδότηση
συγκεκριμένων πολιτικών με εθνικούς πόρους.
Το θέμα της θέσης των Ρομά και του κοινωνικού τους αποκλεισμού αποτελεί
στοιχείο κριτικής της χώρας από Διεθνείς Οργανισμούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
οι
οποίοι με Εκθέσεις τους εγκαλούν την Ελλάδα, για έλλειμμα πολιτικής
κοινωνικής ένταξης και είναι επείγουσα η αναγκαιότητα για ανάπτυξη κάθε είδους
δράσεων στην κατεύθυνση των Κοινοτικών Οδηγιών για την εξάλειψη των
κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος αποτελεί ευκαιρία να παραχθεί έργο από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που συμβάλλει ουσιαστικά στην δημιουργία
των όρων για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά.
2. Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΚΥΚΛΟΣ" : Η Πράξη «ΚΥΚΛΟΣ», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ).
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση ενεργειών για την κατάρτιση, την παροχή
συμβουλευτικής και την προώθηση στην απασχόληση 100 ατόμων που ανήκουν
στην κοινωνική ομάδα των ΡΟΜΑ, στα διοικητικά όρια των Δήμων Αμπελοκήπων Μενεμένης και Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης περιοχές που συγκεντρώνουν
σημαντικό μέρος της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας με χαμηλά
ποσοστά απασχόλησης, και στις οποίες καταγράφονται σημαντικοί οικιστικοί
θύλακες ΡΟΜΑ, σε θέματα σχετικά με την Ανακύκλωση. Για την υλοποίηση της
πράξης έχει συσταθεί Αναπτυξιακή Σύμπραξη με Συντονιστή Φορέα την Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία ΟικοΚοινωνία και εταίρους του Δήμους Δέλτα και
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, τα Κ.Ε.Κ. Νεφέλη και Τεχνικής Εκπαιδευτική, την Ι.
Αναστασιάδης και ΣΙΑ Ο.Ε. και τον Σύλλογο Οικιστών Οικισμού Αγ. Σοφίας Δήμου
Εχεδώρου «ΑΓΗΣΩ».
3. «Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων στον Οικισμό Αγία
Σοφία του Δήμου Δέλτα»
Η «ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ» ως Εταίρος με τη «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΝΕΦΕΛΗ'» υλοποιεί την Πράξη:
«Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων στον Οικισμό Αγία Σοφία
του Δήμου Δέλτα» «Παρεμβάσεις για την κοινωνικοικονομική ένταξη ευπαθών
ομάδων» στους Άξονες Προτεραιότητας: 10 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης» και 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Θεματικός Άξονας
Προτεραιότητας 4, κατηγορία Παρεμβάσεων 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
κοινωνικού
αποκλεισμού
ευπαθών
ομάδων
του
πληθυσμούν»),
που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του
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Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο
2007-2013

4. Grungtvig project «MIKADO» :
Η «ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ» συμμετείχε ως Εταίρος στο Σχέδιο MIKADO που υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig, με τίτλο :
MIKADO – IMPROVING THE INTEGRATION OF MINORITIES BY
OPTIMIZING ADULT LEARNING MEASURES AND THE TARGET GROUP’S
ACCESS TO THEM. (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ) 2011-2013
(Αριθμός απόφασης ΙΚΥ 2011-1-DE2-GRU06-078223)
Στο σχέδιο συμμετείχαν ως Εταίροι τα παρακάτω ιδρύματα κι οργανώσεις:
JUGENDSTIL E.V. (Συντονιστής εταίρος Plauen Γερμανία), ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Θεσσαλονίκη Ελλάδα), APS MONDO NUOVO (Lucera Ιταλία), YOUNG
PARTNERS FOR CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT ASSOCIATION (Bucharest
Ρουμανία), ΑBIDIN PAK PAKMAYA ANADOLU LISESI VE OKUL AILE
BIRLIGI (Balikesir Τουρκία)
Το έργο στοχεύει να ενισχύσει τη δυνατότητα πρόσβασης ενηλίκων ατόμων από
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες σε μεθόδους κατάρτισης και εκπαίδευσης μέσω της
τυπικής και άτυπης μάθησης. Έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της ευρωπαϊκής
συνεργασίας μέσω προβολής και ανταλλαγής Καλών Πρακτικών σε επίπεδο
Φορέων που παρέχουν ειδικές προσφορές για εκπαίδευση ενηλίκων από ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, όπως Ρομά και μετανάστες.
Ειδικότερα στο πλαίσιο των στόχων του προγράμματος ήρθαν σε επαφή
Φορείς που παρέχουν ή θέλουν να αναπτύξουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα
τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως για
παράδειγμα τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι Σχολές Γονέων, οι Σύλλογοι
Γονέων, οι Σχολές Εκμάθησης Γλώσσας για μετανάστες, και αντάλλαξαν γνώσεις
και πληροφορίες που αφορούν μαθητευόμενους και εκπαιδευτές, έγινε ανταλλαγή
εμπειριών σε σχέση με τις εκπαιδευτικές παροχές και ανάλυση των δυνατοτήτων
επηρεασμού και αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης με στόχο τη βελτιστοποίηση
των παροχών ή την ανάπτυξη νέων.
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «YOUTH IN ACTION» Δράσεις Κατάρτισης
και Δικτύωσης : «ΟΙ ΝΕΟΙ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»,
σε εταιρική συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: HELSINKI DIAKONIA
COLLEGE – FINLAND, EUROPEAN ROMA INFORMATION OFFICE - BELGIUM,
SAJO-RIVER ASSOCIATION FOR ENVIRONMENT AND COMMUNITY DEVELOPMENT
HUNGARY, KIBLA, ASSOCIATION FOR CULTURE AND EDUCATION – SLOVENIA.
Το Σχέδιο πραγματοποιήθηκε το 2010 και έλαβαν μέρος 33 συμμετέχοντες από τις
συμμετέχουσες χώρες με σκοπό την επεξεργασία, την εμβάθυνση και
την
εκπαίδευση σε όλο το φάσμα του προβληματισμού για την πρόσβαση των νέων
Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα και το δικαίωμά τους για ίσες ευκαιρίες στην
απασχόληση και στην αγορά εργασίας.
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Επίσης έχουν υποβληθεί σχέδια και αναμένεται η έγκρισή τους :
1. GRUNDVIG project «ROMINKO» : «COMPETENCE BALANCING FOR
ROMA FOR RECORDING, ASSESSING, ACKNOWLEDGING & DEVELOPING
COMPETENCES THEY GAINED FORMALLY, NON - FORMALLY OR
INFORMALLY» στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαιδευτικές Συμπράξεις
GRUNDVIG - Multilateral projects, με Εταίρους τους οργανισμούς : JugendStil
e.V., Educational Institute Pscherer non-profit plc (Γερμανία) Former State
Fostered Children’s Association, People’s School Nyiregyhaza (Ουγγαρία)
Association for the Promotion of Young Roma’s Rights, Foundation Victoria
(Ρουμανία) OIKOKOINONIA, Second Chance School Thessaloniki (Ελλάδα) Roma
NGO from Prague, National Training Fund (Τσεχία) European Federation of
Competence Balance Centres (Γαλλία)
Το έργο στοχεύει στην παραγωγή του εργαλείου «ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», το οποίο ήδη χρησιμοποιείται στη Γερμανία και στη
Γαλλία. Με το εργαλείο αυτό θα καθίσταται δυνατή η ατομική και αντικειμενική
αξιολόγηση των προσόντων ενηλίκων Ρομά, που, πέρα από τα στερεότυπα,
αφορούν στην δυνατότητα ατομικής ανάπτυξης και αποκτήθηκαν μέσω τυπικής ή
άτυπης εκπαίδευσης. Το εργαλείο αυτό επίσης θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για
ελαστικοποίηση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και της αγοράς
εργασίας.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YOUTH IN ACTION : Σχέδιο με τίτλο «aROMAtic media
savvy» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
σε εταιρική συνεργασία με φορείς από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και
την Ρουμανία. Τα Σχέδιο θέτει τον αγώνα κατά των διακρίσεων και την προαγωγή
της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας στο κέντρο των δράσεων που
προτείνονται. Στην διάρκεια του έργου 40 νέοι των συμμετεχουσών χωρών που
ανήκουν στην κοινωνική ομάδα των Ρομά, θα εργαστούν στο θέμα της
αντιστροφής των αρνητικών αντιλήψεων των ΜΜΕ για τις κοινότητές τους.
Στο πρώτο μέρος του έργου εμπειρογνώμονες από τα ΜΜΕ θα τους εξοικειώσουν
με βασική δημοσιογραφική και τεχνική τεχνογνωσία. Μέσω εργαστηρίων, μέσω
σχεδιασμού και παιχνιδιών ρόλων θα τους εξοικειώσουν επίσης με τους βασικούς
κανόνες του «παιχνιδιού» της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα θεσμικά της όργανα καθώς και με διάφορες τεχνικές επικοινωνίας.
Διαπλέκοντας και τις κοινότητές τους αλλά και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Εταίρους, το έργο καθιστά όλους αυτούς τους Φορείς πολλαπλασιαστές για την
υλοποίηση και του δεύτερου μέρους του έργου.
Στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους θα ξεκινήσει ο διάλογος με τους ιθύνοντες από
διάφορα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης σχετικά με την περιορισμένη πρόσβαση
των Ρομά, στη στέγαση, στις υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες
απασχόλησης καθώς και τη δύσκολη σχέση τους με τα όργανα της τάξης και
ασφάλειας καθώς και της δικαιοσύνης.
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
1. Στο πλαίσιο του Γ’ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΚΟ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α.

«Αγωγή Υγείας των γυναικών των οικισμών Τσιγγάνων της Δράμας», στο Δήμο
Δράμας

Β.

«Καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό στη Χαλάστρα»

Γ.

«Η συμβολή στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των
Τσιγγάνων: δράσεις νέων για νέους», στο Δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης

Δ.

«Καταπολέμηση του αναλφαβητισμού από την προσχολική ηλικία:
Το Νηπιαγωγείο ως αφετηρία μιας επιτυχούς σχολικής ζωής»,
στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης

Ε.

«Αθλητισμός και Κοινωνική Ενσωμάτωση στον οικισμό Αλιβέρι», στο Δήμο Νέας
Ιωνίας Μαγνησίας.

2. Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ
ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α.

«Οργάνωση Συνεταιρισμού Κοινωνικής Οικονομίας Των Ανέργων Ρομά Κατοίκων»
στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αστικής
Ανάπτυξης Σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας»

Β.

Παραγωγή Έντυπου υλικού ευαισθητοποίησης και διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας
σε υπηρεσίες και τοπικούς θεσμούς με θέμα «Πολίτες τσιγγάνικης καταγωγής στη
Β.Δ. Θες/νίκη, μια θετική ματιά για την αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή» Παραγωγή
έντυπου υλικού ευαισθητοποίησης στις θεματικές στέγαση, εκπαίδευση, υγεία,
κοινωνική πρόνοια, απασχόληση, αστική και δημοτική κατάσταση - Διοργάνωση 5
Ημερίδων – Εργαστηρίων Διαλόγου και Προβληματισμού και 2ήμερου συνεδρίου,
Παραγωγή ντοκιμαντέρ, Δημιουργία δικτυακού τόπου και διαδραστικών διαδικτυακών
εργαλείων

Γ.

«Υποστήριξη των τοπικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε θέματα Τσιγγάνων.
Παραγωγή Μεθοδολογικών Εργαλείων» (Εκπαιδευτικού Υλικού και Επιμόρφωση
Προσωπικού)

3. Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α.

«Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε ανέργους πολίτες
τσιγγάνικης καταγωγής»

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
Μεταξύ άλλων εργαλείων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, η «ΟικοΚοινωνία»
ολοκλήρωσε την παραγωγή τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος διάρκειας 40
δευτερολέπτων.
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Στο μήνυμα προβάλλεται η ανάγκη αναγνώρισης και της υποστήριξης των
θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων (στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση)
για τους Έλληνες Τσιγγάνους Πολίτες, ως εφαλτήριο για την κοινωνική τους
ένταξη.
Το μήνυμα προβλήθηκε κατά το μήνα Μάιο 2010 από όλους τους μεγάλους
τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας.

ΜΕΛΕΤΕΣ
1.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Αμιγή Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, με
επωνυμία «Ενέργεια – Περιβάλλον – Ανάπτυξη (ΕΠΑ)» και στο πλαίσιο της πράξης
με τίτλο «Ενέργειες δικτύωσης από την ΕΠΑ στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης
Παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον οικισμό του Δροσερού του Δ.
Ξάνθης» η «ΟικοΚοινωνία» ανέλαβε ως ανάδοχος τη Μελέτη:
«Οδηγός σχεδιασμού – υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης για
πολίτες Τσιγγάνικης καταγωγής στην Ελλάδα, Εγχειρίδιο καλών πρακτικών –
Μεθοδολογικός σχεδιασμός- Εφαρμοσμένα παραδείγματα από την ελληνική και
διεθνή εμπειρία»
2.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο Εχεδώρου η «ΟικοΚοινωνία»
ανέλαβε ως ανάδοχος τις Μελέτες:
Α.
«Σχέδιο τοπικής παρέμβασης του Δήμου Εχεδώρου για την χωρική και
κοινωνική ένταξη των Ρομά – Πολιτών Τσιγγάνικης Καταγωγής – Ενέργειες
Ωρίμανσης Παρεμβάσεων»
Β.
«Σχέδιο τοπικής παρέμβασης του Δήμου Εχεδώρου για την χωρική και
κοινωνική ένταξη των Ρομά – Πολιτών Τσιγγάνικης Καταγωγής – Εκπόνηση
Διαγνωστικής Μελέτης»
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α. «Οδηγός Κοινωνικών Φορέων και Υπηρεσιών» Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης
«Καταπολεμώντας τον Αποκλεισμό στη Χαλάστρα».
Ο Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για όλους τους Φορείς στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης που παρέχουν Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Β. «Έντυπος Οδηγός Αγωγής Υγείας Γυναικών και Ηλεκτρονικός Οδηγός Αγωγής
Υγείας Γυναικών (DVD)»
με αντικείμενο την παρουσίαση βασικών θεματικών που αφορούν στην πρόληψη
και τη φροντίδας της υγείας των γυναικών και των παιδιών τους, με απλό και
κατανοητό τρόπο.
Στόχος του οδηγού είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο μέσω του οποίου οι
γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αξία της πρόληψης και
να δημιουργήσουν καλές συνήθειες για την προαγωγή της υγείας της οικογένειας
τους.
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Ο οδηγός απευθύνεται τόσο στις Τσιγγάνες που θέλουν να ενημερωθούν σε
θέματα που αφορούν τη φροντίδα της υγείας τους, όσο και στους εκπαιδευτές /
εκπαιδεύτριες και διαμεσολαβητές / διαμεσολαβήτριες
που εργάζονται σε
προγράμματα εκπαίδευσης αγωγής υγείας των Τσιγγάνων για διαδραστική
ενημέρωση και ανάδειξη αποριών και προβληματισμών των γυναικών σε θέματα
προαγωγής της υγείας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Η «ΟικοΚοινωνία» ήταν παρουσιαστής της κεντρικής εισήγησης στα πλαίσια του
Peer Review in Social Protection and Social Inclusion, που διοργανώθηκε στην
Αθήνα στις 27–28 Μαΐου 2009 από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Απασχόλησης,
υπό την Αιγίδα της Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση, τις
Κοινωνικές Υποθέσεις και τις Ίσες Ευκαιρίες.



Με πρωτοβουλία της «ΟικοΚοινωνίας» πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2008
δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο Συνεδρίου και συγκροτήθηκε το Δίκτυο
«ΟικοΚοινωνία Forum», για την ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας της Δημόσιας
Διοίκησης, της Κοινωνίας των Πολιτών, των Ανεξάρτητων Αρχών, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των Φορέων Τοπικής Δράσης και των Τσιγγάνικων Συλλόγων, με
συμμετοχή του Πανελλαδικού Διαδημοτικού Δικτύου Ρομ, του Πανελλαδικού
Δικτύου Ιατροκοινωνικών Κέντρων, 4 Δήμων (Μενεμένης, Αγίας Βαρβάρας
Αττικής, Σoφάδων Καρδίτσας, Ν. Ιωνίας Μαγνησίας), της ΤΕΔΚ Νομού Ξάνθης, της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δύο Τσιγγάνικων Συλλόγων και τριών ΜΚΟ,
με την έγγραφη συνδρομή και υποστήριξη του Συνηγόρου του Πολίτη.



Επίσης, η «ΟικοΚοινωνία» έλαβε μέρος με εισηγήσεις εκπροσώπων της στα εξής
κορυφαία συνέδρια:
2. Μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο «First High Level Event
on the contribution of EU funds to the integration of Roma», που
πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Οκτωβρίου 2009 στη Βουδαπέστη.
3. Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας της Ουγγαρίας στο Συνέδριο «Equal Opportunity Funding Policy
Conference», στις 23 Ιουνίου 2009 στη Βουδαπέστη.
4. Μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Δικτύου
Ρομ, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Γυναικών Ρομά: «Είμαι μια Ευρωπαία Ρομά» στις 1112 Ιανουαρίου 2010 στην Αθήνα.
5. Μετά από πρόσκληση της Gypsy Lore Society, στο Συνέδριο «2009 Annual
Meeting and Conference» που πραγματοποιήθηκε 27-29 Αυγούστου στο Ελσίνκι
της Φιλανδίας.
Η συμμετοχή σε αυτά τα Συνέδρια είχε σαν αποτέλεσμα τη γνωριμία και δικτύωση
με σημαντικούς φορείς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις από διάφορες χώρες της
Ευρώπης, οι οποίες οδήγησαν σε εταιρικότητες για την υποβολή προτάσεων σε
Ευρωπαϊκά προγράμματα.



Η «ΟικοΚοινωνία» προσκλήθηκε από την Αμερικανική Πρεσβεία στη
Θεσσαλονίκη να συμμετάσχει στην Αθήνα σε επίσκεψη Αμερικανικής αποστολής,
με επικεφαλής ένα Γερουσιαστή και ένα μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων σε
καταυλισμούς Τσιγγάνων στον Ασπρόπυργο και στα Σπάτα στις 12 Οκτωβρίου
2009.
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Η αποστολή, που συμμετείχε σε σύσκεψη του ΟΑΣΕ, επεδίωξε, σύμφωνα με την
πρόσκληση, την επικοινωνία με πολίτες Ρομά, προκειμένου να αποκτήσει μία
πληρέστερη άποψη για τα δεδομένα τους. Η «ΟικοΚοινωνία» δεν συμμετείχε
στην εκδήλωση, αλλά απέστειλε Μνημόνιο με τις απόψεις της για το θέμα της
κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρομά στην Ελλάδα.


Η «ΟικοΚοινωνία» μετά από πρόσκληση από τον Διοργανωτή Συνήγορο του
Πολίτη συμμετείχε στις 28 Μαρτίου 2014 στη Συνάντησης Εργασίας «Πλαίσιο και
πρακτικές επιτυχημένης ενσωμάτωσης των Ρομά» που πραγματοποιήθηκε
στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Η «ΟικοΚοινωνία» θεωρεί ότι για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης
των Ρομά και γενικότερα όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
απαιτείται παροχή κοινωνικής φροντίδας και παρέμβαση συγχρόνως σε
όλα τα επίπεδα που συνθέτουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και αποτελούν
τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα στην κατοικία, στην εργασία, στην
εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια και στην κοινωνική προστασία.

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ
Η «ΟικοΚοινωνία» είναι μέλος :
-

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τους
Αστέγους (f.e.as.n.t.s.a.)
του Ευρωπαϊκού Δικτύου ενάντια στη Φτώχεια
της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος
του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και στην Κατοικία
της Συμμαχίας ενάντια στη Φτώχεια
του Εθνικού και Νομαρχιακού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με αριθμό 02202ΑΕΕ14006Ο41Ν / 0970
του Ειδικού Μητρώου Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με
αριθμό μητρώου 02202ΑΕΕ14006Ο41Ν / 0887
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