
                                                              

ROMplat-881945 - REC-AG-2019 / REC-RDIS-NRCP-AG-2019 
To ζργο αυτό χρθματοδοτικθκε με τθν υποςτιριξι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
Η δθμοςίευςθ αυτι απθχεί αποκλειςτικά τισ απόψεισ του ςυντάκτθ και θ Επιτροπι δεν ευκφνεται για τυχόν οποιαδιποτε χριςθ 
των περιεχόμενων  ςε αυτιν πλθροφοριϊν. 

 

3ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ  

Καταληκτικό υνζδριο ζργου “ROMplat2019- Ανάπτυξη του Εθνικοφ ημείου Επαφήσ για την Κοινωνική 

Ζνταξη των Ρομά” 

Παραςκευή 25 Ιουνίου 2021  

13:00μ.μ. -15:00μ.μ. 

Ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία τα διαδικτυακά ςεμινάρια - διαβουλεφςεισ του ζργου “ROMplat2019- 

Ανάπτυξη του Εθνικοφ ημείου Επαφήσ για την Κοινωνική Ζνταξη των Ρομά”, που υλοποιείται από τθν 

Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ, ωσ το Εκνικό θμείο Επαφισ 

για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των Ρομά τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, για τθν επιμόρφωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 

γφρω από τθν κοινωνικι ζνταξθ των Ρομά και τισ βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ. 

Σα τρία  επιμορφωτικά ςεμινάρια – διαβουλεφςεισ  πραγματοποιικθκαν διαδικτυακά με τθ ςυμμετοχι 

εκπροςϊπων φορζων, διαμεςολαβθτϊν Ρομά και ςτελεχϊν των Παραρτθμάτων Ρομά των Κζντρων 

Κοινότθτασ από τισ Περιφζρειεσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, Αττικισ και Δυτικισ Ελλάδασ. 

Οι κεματικζσ που ςυηθτικθκαν ιταν θ ενδυνάμωςθ ευάλωτων ομάδων και θ ιςότιμθ ςυμμετοχι τουσ, θ 

μακθτικι διαρροι, οι πρϊιμοι γάμοι και  θ κοινωνικι ςυνφπαρξθ.  

 

Σα ςυμπεράςματα των εκπαιδεφςεων/διαβουλεφςεων κα παρουςιαςτοφν ςτο καταλθκτικό ςυνζδριο του 

προγράμματοσ “ROMplat2019- Ανάπτυξη του Εθνικοφ ημείου Επαφήσ για την Κοινωνική Ζνταξη των 

Ρομά” τθν Παραςκευι 25 Ιουνίου 2021   ςτισ 13:00μ.μ. -15:00μ.μ. το οποίο κα διεξαχκεί διαδικτυακά.  

  

Για να δθλϊςετε τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο ςυνζδριο πατιςτε ςτον ςφνδεςμο: 

https://www.eventora.com/el/Events/romplat  

 

Σο ζργο  ROMplat19 αναμζνεται να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ενίςχυςθ των δράςεων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ για το ςχεδιαςμό, τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ και νζασ Εκνικισ τρατθγικισ για τθν Κοινωνικι 

Ζνταξθ των Ρομά. Η διάρκεια του ζργου είναι 12 μινεσ με ζναρξθ 30/6/2020 και ςυγχρθματοδοτείται 

απευκείασ από τθν Ε.Ε. ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «REC-RDIS-NRCP-AG-2019 – Restricted call for 

proposals to support National Roma platforms».  

 

https://www.eventora.com/el/Events/romplat

