
 

 

 

 

                                                

 

 

Πρόσκληση για συµµέτοχή στην Εθνική Σύµπραξη της Κοινωνίας των 

Πολιτών του Roma Civil Monitor 2021-2025 στην Ελλάδα 

                                                        

 

Με την έγκριση του Στρατηγικού Πλαισίου της ΕΕ για την Ισότητα, την Ένταξη και τη Συµµετοχή 

των Ροµά (EURSF), στις 7 Οκτωβρίου 2020 µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Just) εγκαινίασε το πρόγραµµα Roma Civil Monitor (RCM) 2021-2025 

µε πλήρη τίτλο «Προπαρασκευαστική δράση – Roma Civil Monitoring: Ενίσχυση της ικανότητας 

και εµπλοκής της Κοινωνίας των Πολιτών των Ροµά και της Κοινωνίας των Πολιτών υπέρ των 

Ροµά στην παρακολούθηση και αποτίµηση πολιτικών». 



 

 

Ο Σύλλογος Γυναικών Ροµά Δενδροποτάµου ως ο Συντονιστής της Εθνικής Σύµπραξης του Roma 

Civil Monitor 2021-2025 για την Ελλάδα προσκαλεί Ροµά και µη-Ροµά Φορείς της Κοινωνίας 

των Πολιτών να συµµετάσχουν ως µέλη της Εθνικής Σύµπραξης. 

 

Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που θα ενταχθούν στην Εθνική Σύµπραξη Roma Civil 

Monitor θα συµµετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από τους Εθνικούς Συντονιστές 

του Roma Civil Monitor υπό την ηγεσία και την υποστήριξη της Κοινοπραξίας Roma Civil 

Monitor σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Η Κοινοπραξία του Roma Civil Monitor που συντονίζει και επιβλέπει το Roma Civil Monitor, 

αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισµένους οργανισµούς που εργάζονται σε διεθνές επίπεδο για 

την ισότητα, τη συµµετοχή και την ένταξη των Ροµά. Οι  εν λόγω φορείς που συντονίζουν την 

πρωτοβουλία υπό τη στήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής είναι οι εξής:  Central European 

University, ERGO Network, Fundación Secretariado Gitano, και το European Roma Rights 

Centre. 

 

Αυτές οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της ικανότητας των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών που απαιτούνται για: 

• την παρακολούθηση των ενεργειών των δηµόσιων αρχών (ή έλλειψη αυτών) για την 

ισότητα, την ένταξη και τη συµµετοχή των Ροµά σε διάφορα επίπεδα (τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό), καθώς και 

• τη συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην εφαρµογή και στην παρακολούθηση των δηµόσιων 

πολιτικών µε σκοπό την επίτευξη ισότητας και την κοινωνική ένταξη των Ροµά 

Ο Σύλλογος Γυναικών Ροµά Δενδροποτάµου, ως συντονιστής του Roma Civil Monitor, θα 

συντονίζει και θα υποστηρίζει τα µέλη της σύµπραξης  στη συµµετοχή σε διάλογο µε τις δηµόσιες 



αρχές και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς (συµπεριλαµβανοµένων των µέσων ενηµέρωσης και 

της κοινωνίας των πολιτών) και στη συµµετοχή σε δοµές και διαδικασίες χάραξης πολιτικής για 

την προάσπιση των δικαιωµάτων των κοινοτήτων Ροµά. 

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Roma Civil Monitor, τα µέλη της Σύµπραξης Roma Civil Monitor 

θα έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στα εξής  

- Ανάπτυξη Εθνικών Εκθέσεων Παρακολούθησης 

 - Ανάπτυξη Διακρατικών Θεµατικών Εκθέσεων 

 - Ανάπτυξη Εθνικών Ετήσιων Σχεδίων βιώσιµης Συνεργασίας  

- Διακρατική συνεργασία και δικτύωση µε άλλους συµπράττοντες Φορείς της Κοινωνίας των 

Πολιτών που συµµετέχουν στο Roma Civil Monitor,  

- Ανάπτυξη και υλοποίηση µικρών έργων χρηµατοδοτούµενα από το Roma Civil Monitor 

 Κριτήρια επιλεξιµότητας των Φορέων που επιθυµούν να γίνουν µέλη της Εθνικής Σύµπραξης του 

RCM είναι :  

ü Να είναι νοµίµως αναγνωρισµένοι (ΜΚΟ, Σωµατεία κτλ)·  

ü Να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια εµπειρία στην κοινωνική δράση των Ροµά / υπέρ των 

Ροµά, ή σε σχετικές κοινωνικές δράσεις (ανθρώπινα δικαιώµατα, δράσεις κατά του 

ρατσισµού/διακρίσεων) · 

ü Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θεµατικά πεδία: 

εκπαίδευση, απασχόληση, υγειονοµική περίθαλψη, στέγαση, κοινωνικές υπηρεσίες, 

κοινοτική οργάνωση,  καταπολέµηση του αντιτσιγγανισµού /των διακρίσεων κατά των 

Ροµά· 

ü Να είναι πρόθυµοι για συνεργασία µε άλλους Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στην 

Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη· 

 

Κατά τη διαδικασία της επιλογής των φορέων ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί: 

ü Αντιπροσωπεύουν µια ποικιλία φωνών από διαφορετικές κοινότητες Ροµά στη χώρα· 



ü Διαθέτουν εµπειρία σε τοπικό επίπεδο από τις κοινότητες Ροµά (grassroots)· 

ü Διαθέτουν ικανότητες συνηγορίας· 

ü Εστιάζουν στους νέους και στις γυναίκες Ροµά· 

Η πρωτοβουλία «Roma Civil Monitor 2021-2025 στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει την 

ικανότητα των οργανώσεων Ροµά και µη-Ροµά να συνδράµουν στην παρακολούθηση των 

Εθνικών Στρατηγικών µε την εφαρµογή µιας από «κάτω- προς τα πάνω» προσέγγισης (bottom-up 

approach) βασισµένη στην εµπειρία τους σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, µέσα από τις δράσεις της 

πρωτοβουλίας αυτής θα αποτυπωθεί η γνώση και η εµπειρία των οργανώσεων αυτών σε τοπικό 

επίπεδο, ώστε οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο να αντανακλούν τις ανάγκες των 

κοινοτήτων Ροµά. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τα µεσάνυχτα της 10ης Ιανουαρίου 2022 στην ακόλουθη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: syllogosgunaikwnrom@gmail.com   

Στο σώµα του email είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυµία 

Οργανισµού, έδρα, email και τηλέφωνο, Όνοµα και επώνυµο υπευθύνου, θέση στον οργανισµό, 

γνώση ξένων γλωσσών, email και τηλέφωνο επικοινωνίας του υπευθύνου. Επίσης θα πρέπει να 

συµπληρώσετε και να αποστείλετε το επισυναπτόµενο αρχείο (RCM2_CALL_ANNEX). 

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούµε όπως καλέσετε στο: 6987032383 


