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Executive summary  
 

One of the main goals of the REACH project: Roma Women’s Empowerment and Fight against 
discrimination in Access to Health is to contribute to the development or improvement of skills for staff 
in Community Centres (with or without a special department for Roma) and in the healthcare system of 
Greece. The impact evaluation of the project and the assessment of its methodological approach is an 
essential step of this program and has been conducted by the University of West Attica and CMT Prooptiki. 
This report is part of WP3 and aims to evaluate the effectiveness and the impact of the educational 
program that was offered. For the completion of this impact evaluation a mixed methodology was 
followed, in order to minimize the disadvantages of each methodology. Quantitative data were collected 
by sending questionnaires before and after the training and the analysis was made with the use of SPSS. 
Qualitative data were collected after conducting three focus groups for participants in the training and 
one focus group for trainers. Both the educational material and the trainers received very positive 
feedback in the qualitative and quantitative survey. Responses though questionnaires and focus groups 
demonstrated that the training probably contributed to the minimization of stereotypes and 
discriminatory attitudes against Roma. The participants showed a better understanding and empathy for 
Roma people after training and they felt more confident to deal with challenging issues when providing 
services to Roma people. Self-reported skills of supporting, referral, case management, and approach of 
Roma women were also improved. One the main worries expressed by the participants was related to the 
application of the acquired knowledge and skills into practice. In addition, they expressed interest in 
having training material and seminars open to a wider group of professionals and colleagues and more 
often in order to be able to update their skills. This impact evaluation report provides valuable feedback 
for the design of future capacity building programmes and will be taken into account for the following 
steps and interventions of the REACH project.  
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Εισαγωγή 
Το έργο REACH: Roma Women’s Empowerment and Fight against discrimination in Access to Health 
αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ρομά και στην ισότιμη πρόσβαση τους στις 
υπηρεσίες υγείας. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του έργου ήταν η ανάπτυξη ικανοτήτων του 
προσωπικού σε Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) (με ή χωρίς παράρτημα Ρομά) και υπηρεσίες υγείας, σχετικά με 
τις ανάγκες και την υγεία των Ρομά.  

Η εκπαίδευση ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων που εξυπηρετούν ή φροντίζουν γυναίκες Ρομά 
(επαγγελματίες υγείας, διαμεσολαβήτριες/τες, διοικητικοί υπαλλήλοι Κέντρων Κοινότητας, 
κοινωνιολόγοι, κτλ.) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την παροχή ενός πρακτικού εγχειριδίου και τη 
διεξαγωγή σεμιναρίων από ειδικούς.  

Οι παρεμβάσεις του ερευνητικού προγράμματος REACH αποσκοπούν ουσιαστικά στην 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ ΚΚ, δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και των 
κοινοτήτων Ρομά, μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του έργου και τη διαμόρφωση πρωτοκόλλων 
συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται οι πεποιθήσεις και οι 
στερεοτυπικές συμπεριφορές των επαγγελματιών υγείας για τους Ρομά πριν και μετά την εκπαίδευση 
που πραγματοποιήθηκε για την επίτευξη των παραπάνω. 

Για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού έγινε ανασκόπηση 2 σημαντικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων προς επαγγελματίες υγείας: “Roma Support Group” και “MEM-TP”. Η εκπαίδευση για την 
υγεία από το Roma Support Group είχε ως στόχο την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ 
επαγγελματιών και Ρομά και συμπεριέλαβε: 

● Γνώσεις για την προέλευση, ιστορία, έθιμα και ταμπού για τον πληθυσμό των Ρομά.  
● Ευαισθητοποίηση για τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού των Ρομά. 
● Κατανόηση των ταμπού στην υγεία και των πολιτισμικά ευαίσθητων θεμάτων. 
● Κατανόηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 

αλλά και του τρόπου αντιμετώπισής τους (Roma Support Group, no date).  

Η εκπαίδευση του MEM-TP αποσκοπούσε στη βελτίωση της πρόσβασης, της ποιότητας και της 
καταλληλότητας της φροντίδας προς τις εθνικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Ρομά. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

● Ευαισθητοποίηση σχετικά με διακρίσεις και πολυπολιτισμικότητα. 
● Γνώσεις για την υγεία των μειονοτήτων (και των Ρομά). 
● Επαγγελματικές δεξιότητες. 
● Εφαρμογή της γνώσης (EASP and Andalusian School of Public Health, 2015). 

Στο έργο REACH, οι ενότητες που καλύφθηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα και με τη διερεύνηση 
αναγκών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος  ήταν:  

1) πολιτισμικά στοιχεία των Ρομά και στερεότυπα,  
2) διασύνδεση υπηρεσιών,  
3) έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία,  
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4) πρόληψη και προαγωγή της υγείας – σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.  
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων της μεθοδολογικής προσέγγισης του 
ερευνητικού έργου REACH αποτελεί βασικό κομμάτι του προγράμματος και πραγματοποιήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την CMT Prooptiki. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων ορίζεται ως η 
εκτίμηση του κατά πόσο μια συγκεκριμένη παρέμβαση επηρέασε την έκβαση μιας κατάστασης (Asian 
Development Bank, 2006). Η επίδραση αυτή μπορεί να είναι εκούσια ή ακούσια, άμεση ή έμμεση, θετική 
ή αρνητική (OECD - DAC, 2010). Αυτό συνεπάγεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των επιπτώσεων 
δεν αποτελεί μια απλή περιγραφή, αλλά αποσκοπεί στην κατανόηση του ρόλου της παρέμβασης στις 
επιπτώσεις αυτές (Peersman, 2015). Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές για την 
εκτίμηση μιας παρέμβασης είναι τα εξής: 

● Σχετικότητα. Κατά πόσο οι στόχοι της παρέμβασης συνάδουν με τις απαιτήσεις των 
συμμετεχόντων και τις ανάγκες της τρέχουσας κατάστασης. 

● Συνοχή. Η σύμπνοια μεταξύ της παρέμβασης και άλλων παρεμβάσεων του προγράμματος.  
● Αποδοτικότητα. Κατά πόσο οι στόχοι της παρέμβασης επετεύχθησαν ή αναμένεται να 

επιτευχθούν. 
● Αποτελεσματικότητα. Κατά πόσο οι πόροι, ο εξοπλισμός, ο χρόνος που διατέθηκε, οι δεξιότητες 

που χρησιμοποιήθηκαν οδήγησαν σε αποτελέσματα. 
● Επίδραση. Θετικές και αρνητικές, πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

της παρέμβασης. 
● Βιωσιμότητα. Η συνέχιση των οφελών μακροπρόθεσμα, χωρίς την άμεση βοήθεια του 

προγράμματος. Κατά πόσο η παρέμβαση είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη (OECD-
DAC, 2015).  

Οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο αξιολόγησης των επιπτώσεων μιας 
παρέμβασης είναι: 

● Ποια ήταν η ποιότητα της παρέμβασης; 
● Σε ποιο βαθμό καλύφθηκαν οι στόχοι του προγράμματος; 
● Τι άλλες επιπτώσεις είχε η παρέμβαση; 
● Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η παρέμβαση; (Peersman, 2015) 

Τα ευρήματα της αξιολόγησης επιπτώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης ενός 
προγράμματος, ώστε να επιβεβαιώσουν ή να επαναπροσδιορίσουν τα επόμενα βήματα (Peersman, 
2015).  

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μέρος του πακέτου εργασίας WP3 και έχεις ως στόχο την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου της προσέγγισης και εκπαίδευσης του REACH στις/στους 
συμμετέχουσες/οντες. Η έκθεση αξιολόγησης ουσιαστικά θα αποτελέσει την ανατροφοδότηση της 
προσέγγισης του έργου και του σχεδίου δράσης της πιλοτικής παρέμβασης. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο 
την περιγραφή της καθαρής επίδρασης του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου στους 
επωφελούμενους, μετά από μέτρηση και αξιολόγηση των δεδομένων που αποκτήθηκαν με τα βήματα 
που αναλύονται παρακάτω. 
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1. Μεθοδολογία 
Γενικά, η αξιολόγηση των επιπτώσεων ταξινομείται σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις/μεθόδους: την 
ποιοτική και την ποσοτική (Asian Development Bank, 2006). Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έγινε με μικτή 
μέθοδο, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποιοτικά (συνεντεύξεις) όσο και ποσοτικά δεδομένα 
(ερωτηματολόγια). Το βασικό προτέρημα της ενσωμάτωσης μικτής μεθόδου είναι ότι αποφεύγονται οι 
οποιεσδήποτε αδυναμίες που θα υπήρχαν αν χρησιμοποιούταν μόνο η μία μέθοδος. Επίσης, ο 
συνδυασμός μεθόδων αυξάνει την αξιοπιστία των ευρημάτων και διευκολύνει τη βαθύτερη κατανόηση 
της παρέμβασης, του υφιστάμενου πλαισίου και της επίπτωσης της παρέμβασης (Bamberger, 2012). 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να οριστεί σωστά η χρονική στιγμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 
αξιολόγηση, καθώς αν αυτή γίνει νωρίς η παρέμβαση δεν θα έχει προλάβει να επηρεάσει την τρέχουσα 
κατάσταση, ενώ αν γίνει αργά τα συμπεράσματα δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την 
ενημέρωση των επόμενων βημάτων της παρέμβασης (Peersman, 2015).  

Για την αξιολόγηση ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1. Διάχυση ερωτηματολογίου αξιολόγησης δεξιοτήτων και γνώσεων πριν την έναρξη της 
εκπαίδευσης σε όσα άτομα δήλωσαν συμμετοχή.  
Αυτό αποτέλεσε τη βάση για τους κύριους δείκτες αξιολόγησης. Προς διατήρηση της συνοχής 
του προγράμματος, η δημιουργία του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε ευρήματα και 
συμπεράσματα από προηγούμενα πακέτα εργασίας, τα οποία είχαν υποδείξει σημαντικούς 
τομείς και βασικά σημεία όπου τόσο οι γυναίκες Ρομά όσο και οι επαγγελματίες που τις 
εξυπηρετούν αντιμετωπίζουν εμπόδια για τη βελτίωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας των πρώτων. Όπως φαίνεται και στο Παράρτημα Α οι ενότητες του ερωτηματολογίου 
αφορούσαν θέματα που αναδείχθηκαν από την πρωτογενή έρευνα, δηλ. τα στερεότυπα, τις 
γνώσεις, την πολιτισμική επάρκεια, τα δημογραφικά στοιχεία και τη διαχείριση περιστατικών με 
γυναίκες Ρομά. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκούσε κατά προσέγγιση 15 λεπτά, 
ήταν εθελοντική και δεν αποτελούσε προϋπόθεση για τη συμμετοχή της/του 
ενδιαφερόμενης/νου στην εκπαίδευση. Οι συμμετέχουσες/οντες είχαν ενημερωθεί για τον 
σκοπό του ερωτηματολογίου, την τήρηση της ανωνυμίας των απαντήσεών τους και τη 
διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων. Η διάχυση του ερωτηματολογίου, η οποία έγινε 
στις 10 Νοεμβρίου 2021 και η συμπλήρωση του, καθώς και η συλλογή των δεδομένων έγιναν 
διαδικτυακά. Το ερωτηματολόγιο αυτό απαντήθηκε από 104 άτομα.   

2. Διάχυση ερωτηματολογίου αξιολόγησης δεξιοτήτων και γνώσεων των συμμετεχόντων μετά την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που μοιράστηκε πριν την 
εκπαίδευση προστέθηκαν ορισμένες ερωτήσεις με στόχο τη γραπτή αξιολόγηση της εκπαίδευσης 
ως προς το περιεχόμενο, τη δομή, τον αντίκτυπο, τη χρησιμότητα και τους εισηγητές της. Το 
ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκε στις/στους συμμετέχουσες/οντες στις 20 Δεκεμβρίου 2022 και 
έκλεισε 5 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Η συμπλήρωση του ήταν και πάλι 
εθελοντική (Παράρτημα Β). Οι συμμετέχουσες/οντες είχαν ενημερωθεί για τον σκοπό του 
ερωτηματολογίου, την τήρηση της ανωνυμίας των απαντήσεών τους και τη διασφάλιση των 
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προσωπικών τους δεδομένων. Η διάχυση και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καθώς και η 
συλλογή των δεδομένων έγιναν διαδικτυακά. Το ερωτηματολόγιο αυτό απαντήθηκε από 75 
άτομα.  Λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή υλοποίηση του 
ερευνητικού προγράμματος, αλλά και εξαιτίας του σημαντικού αριθμού ατόμων τα οποία δεν 
απάντησαν το δεύτερο ερωτηματολόγιο (μετά την εκπαίδευση) αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση συνολικά των συμμετεχόντων πριν και μετά την εκπαίδευση. 

3. Διεξαγωγή ενδελεχών συνεντεύξεων σε ομάδες στόχους με άτομα τα οποία συμμετείχαν στην 
εκπαίδευση ως α) εκπαιδευόμενοι και ως β) εκπαιδευτές, μετά την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδικτυακές συναντήσεις με ομάδες εκπαιδευόμενων 
και μια με ομάδα εισηγητριών/τών. Στην πρώτη ομάδα στόχου εκπαιδευόμενων συμμετείχαν 
τρεις μαίες, στην δεύτερη ομάδα στόχου μια διαμεσολαβήτρια και μια υπάλληλος Δήμου και 
στην τρίτη ομάδα στόχου μια διαμεσολαβήτρια και δύο μαίες. Στην ομάδα στόχου των 
εισηγητριών/τών συμμετείχαν πέντε εισηγήτριες/γητές διαφορετικών ειδικοτήτων. Για τις 
συνεντεύξεις δημιουργήθηκε ένας οδηγός με ερωτήσεις (Παράρτημα Γ, Δ) ώστε να είναι 
ημιδομημένες, αλλά οι συντονίστριες ενθάρρυναν τις/τους συμμετέχουσες/οντες να εκφράσουν 
ελεύθερα τις σκέψεις τους στη ροή της συζήτησης. Η κάθε συνέντευξη διήρκησε περίπου 45 
λεπτά και βιντεοσκοπήθηκε για διευκόλυνση της συλλογής δεδομένων, κατόπιν άδειας των 
συμμετεχουσών/όντων. 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια (ποσοτικά 
δεδομένα) χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Όσον αφορά την ποιοτική έρευνα, η οποία 
είχε ως στόχο την συμπλήρωση των ευρημάτων της ποσοτικής, ακολουθήθηκε η θεματική ανάλυση λόγω 
της ευελιξίας που προσφέρει.  
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2. Αποτελέσματα 

2.1. Ευρήματα ποσοτικής έρευνας 
Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα ποσοτικά ευρήματα έπειτα από συλλογή και στατιστική επεξεργασία 
των ερωτηματολογίων.  

Στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε πριν την εκπαίδευση απάντησαν 104 άτομα, 77,9% των οποίων ήταν 
γυναίκες ενώ το 4,8% ήταν οι ίδιες/οι Ρομά. Τα τρία επικρατέστερα επαγγέλματα των συμμετεχόντων 
στο ερωτηματολόγιο αυτό ήταν: νοσηλεύτρια/νοσηλευτής, κοινωνική/ός λειτουργός και ψυχολόγος με 
ποσοστό 12,5% για το κάθε ένα από αυτά. Μετά την εκπαίδευση το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 
75 άτομα, με το 72% να είναι γυναίκες και το 4% να είναι οι ίδιες/οι Ρομά. Οι συμμετέχουσες/οντες ήταν 
μαίες/ευτές στο 13,3%, νοσηλεύτριες/τές στο 13,3% και διοικητικοί υπάλληλοι στο 6,7%.  

Πίνακας 1 Φύλο στα ερωτηματολόγια πριν την εκπαίδευση 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  12 11.5 11.5 11.5 

- 1 1.0 1.0 12.5 

Γυναίκα 81 77.9 77.9 90.4 
Άνδρας 10 9.6 9.6 100.0 

Total 104 100.0 100.0  

 

Πίνακας 2 Επάγγελμα στα ερωτηματολόγια πριν την εκπαίδευση 

Επάγγελμα 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid  12 11.5 11.5 11.5 

- 29 27.9 27.9 39.4 
Διαμεσολαβήτρια/ής Ρομά 10 9.6 9.6 49.0 

Μαία/Μαιευτής 5 4.8 4.8 53.8 
Άλλος ιατρός 1 1.0 1.0 54.8 
Νοσηλεύτρια/Νοσηλευτής 13 12.5 12.5 67.3 

Κοινωνική/ος λειτουργός 13 12.5 12.5 79.8 

Ψυχολόγος 13 12.5 12.5 92.3 
Διοικητικό προσωπικό 8 7.7 7.7 100.0 
Total 104 100.0 100.0  
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Πίνακας 3 Φύλο στα ερωτηματολόγια μετά την εκπαίδευση 

Φύλο 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  15 20.0 20.0 20.0 
- 1 1.3 1.3 21.3 
Γυναίκα 54 72.0 72.0 93.3 
Άνδρας 5 6.7 6.7 100.0 
Total 75 100.0 100.0  

 

Πίνακας 4 Επάγγελμα στα ερωτηματολόγια μετά την εκπαίδευση 

Επάγγελμα 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid  15 20.0 20.0 20.0 

- 22 29.3 29.3 49.3 
Διαμεσολαβήτρια/ής Ρομά 4 5.3 5.3 54.7 

Μαία/Μαιευτής 10 13.3 13.3 68.0 
Γενικός Ιατρός 2 2.7 2.7 70.7 
Άλλος ιατρός 1 1.3 1.3 72.0 
Νοσηλεύτρια/Νοσηλευτής 10 13.3 13.3 85.3 

Κοινωνική/ος λειτουργός 3 4.0 4.0 89.3 

Ψυχολόγος 3 4.0 4.0 93.3 
Διοικητικό προσωπικό 5 6.7 6.7 100.0 
Total 75 100.0 100.0  

 

Όσον αφορά τη χρήση όρων για τον χαρακτηρισμό των Ρομά οι συμμετέχουσες/οντες πριν την 
εκπαίδευση δήλωσαν σαν αποδεκτό όρο τη λέξη «γύφτος/γύφτισσα» σε ποσοστό 14% και 
«τσιγγάνος/τσιγγάνα» σε ποσοστό 45%. Μετά την εκπαίδευση τα ποσοστά για τους προαναφερθέντες 
χαρακτηρισμούς βελτιώθηκαν καθώς διαμορφώθηκαν σε 3%  και 31% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο όρος Τσιγγάνος είναι αποδεκτός από μέρος της κοινότητας των Ελλήνων Ρομά που 
αυτοπροσδιορίζονται και ως Έλληνες Τσιγγάνοι.  
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Εικόνα [Γύφτος/Γύφτισσα] Γενικά αποδεκτοί όροι για την προσφώνηση 

Πίνακας 6 Χαρακτηρισμός Ρομά - «γύφτος/γύφτισσα» 

Πίνακας 5 Χαρακτηρισμός Ρομά - «τσιγγάνος/τσιγγάνα» 
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Σχετικά με τις αρνητικές αντιλήψεις για τον πληθυσμό Ρομά οι ερωτώμενες/οι δήλωσαν τα εξής πριν και 
μετά την εκπαίδευση, δείχνοντας μείωση των στερεοτύπων. Πριν την εκπαίδευση το 17% των 
συμμετεχουσών/όντων δήλωσε ότι οι Ρομά “Δεν ξέρουν να μιλούν ή μιλούν περίεργα.”, ενώ μετά την 
εκπαίδευση κανένα άτομο δεν επέλεξε αυτή την απάντηση (0%). Το 17% των συμμετεχουσών/όντων πριν 
την εκπαίδευση και μόλις το 3% μετά την εκπαίδευση θεωρούσε ότι οι Ρομά σχετίζονται με κλοπές, 
ναρκωτικά και γενικά παράνομες πράξεις και ως εκ τούτου είναι επικίνδυνοι. Το στερεότυπο για το ότι 
οι Ρομά είναι βρώμικοι διαπιστώθηκε στο 12% πριν την εκπαίδευση και στο 0% μετά, ενώ το ότι φορούν 
περίεργα και αταίριαστα ρούχα στο 14% πριν την εκπαίδευση και 6% μετά. Τέλος, οι 
συμμετέχουσες/οντες φάνηκαν να δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση προς τον πληθυσμό Ρομά με το 36% 
να δηλώνει πριν την εκπαίδευση ότι οι Ρομά είναι ελεύθεροι και δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 
δεδομένα της κοινωνίας και το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 43% μετά την εκπαίδευση. 

Πίνακας 7 Δεν ξέρουν να μιλούν ή μιλούν περίεργα 

 

 

Εικόνα  SEQ Εικόνα \* ARABIC 2[Τσιγγάνος/Τσιγγάνα] Γενικά 
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Πίνακας 8 Σχετίζονται με κλοπές, ναρκωτικά και γενικά παράνομες πράξεις και ως εκ τούτου είναι επικίνδυνοι 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9 Είναι βρώμικοι 
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Πίνακας 10 Είναι ελεύθεροι, δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της κοινωνίας 

 

 

 

 

Πίνακας 11 Φορούν περίεργα και αταίριαστα ρούχα 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πώς και πόσο αντιλαμβάνονται οι συμμετέχουσες/οντες τις υποτιμητικές 
συμπεριφορές προς γυναίκες Ρομά στις δομές υγείας. Πριν την εκπαίδευση το 77% δήλωσε ότι οι 
γυναίκες Ρομά δέχονται τέτοιες συμπεριφορές, ενώ μετά την εκπαίδευση το ποσοστό αυξήθηκε στο 83%.  

 

 

Πίνακας 12 Οι γυναίκες Ρομά δέχονται συχνά υποτιμητικές συμπεριφορές στις δομές υγείας 

 

 

Όσον αφορά την αυτοαντίληψη των συμμετεχουσών/όντων για ορισμένες ικανότητες/δεξιότητες:  

Το ποσοστό που ένιωθε «πάρα πολύ» εξοικειωμένο με το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των Ρομά 
σχεδόν διπλασιάστηκε μετά την εκπαίδευση.  
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Πίνακας 13 Είμαι εξοικειωμένη/ος με το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των Ρομά 

 

Πριν την εκπαίδευση περίπου οι μισές/οί ένιωθαν «πολύ» και «πάρα πολύ» άνετα να προσεγγίσουν μια 
γυναίκα Ρομά σε περίπτωση που υποψιάζονται ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μετά την 
εκπαίδευση το ποσοστό ήταν περίπου 70%.  Σημαντική μείωση φάνηκε και στο ποσοστό των ατόμων που 
δεν είχαν “καθόλου” άνεση.  

 
 

Πίνακας 14 Νιώθω άνετα να προσεγγίσω μια γυναίκα Ρομά σε περίπτωση που 
υποψιάζονται ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας 
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Περίπου το 20% γνώριζε «καθόλου» έως «λίγο» πριν την εκπαίδευση για το πού να παραπέμψει μια 
γυναίκα Ρομά η οποία είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Μετά την εκπαίδευση το ποσοστό αυτό 
περίπου μηδενίστηκε.  

 

 

Πίνακας 15 Γνωρίζω πού να παραπέμψω μια γυναίκα Ρομά που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας 

 

 

 

 

Το 10% περίπου πριν την εκπαίδευση ένιωθαν «καθόλου» έως «λίγο» ικανές/οί να συμβουλεύσουν μια 
Ρομά γυναίκα για τη σημαντικότητα της συνεχιζόμενης παρακολούθησης και το ποσοστό αυτό επίσης 
μηδενίστηκε μετά την εκπαίδευση.  

 

 



D3.3 : Impact evaluation of the capacity-building activities  

Page | 19  
   

‘’The project is funded by the European 
Union’s Rights, Equality and Citizenship 
Programme (2014-2020)’’ 

Πίνακας 16 Νιώθω ικανή/ός να συμβουλεύσω μια Ρομά γυναίκα για τη σημαντικότητα της συνεχιζόμενης παρακολούθησης 

 

 
 
 

 

Περίπου οι μισές/οί συμμετέχουσες/οντες δήλωσαν ότι γνωρίζουν «πολύ» και «πάρα πολύ» καλά τα 
ιδιαίτερα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά και το ποσοστό αυξήθηκε σε 
περίπου 75% μετά την εκπαίδευση.  
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Πίνακας 17 Γνωρίζω τα ιδιαίτερα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά 

 
 

Σε σενάριο στο οποίο μια έγκυος Ρομά χωρίς ΑΜΚΑ, που διαμένει σε καταυλισμό , αναζητά γυναικολόγο 
και δεν εμφανίζεται στο ραντεβού της, αρχικά το 54% αισθανόταν την ανάγκη να συμβουλευτεί 
κάποια/ον με περισσότερες γνώσεις και εμπειρία επί του θέματος, ενώ μετά την εκπαίδευση το ποσοστό 
μειώθηκε στο 43%.  

 

Πίνακας 18 Αισθάνομαι την ανάγκη να συμβουλευτώ κάποια/ον με περισσότερες γνώσεις και εμπειρία επί του θέματος 
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Οι συμμετέχουσες/οντες απάντησαν επίσης σε ερωτήσεις αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία 
δήλωσαν «πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιημένες/οι από τη διοργάνωση της εκπαίδευσης (77,8%). 
Ποσοστό πάνω από 80%, χαρακτήρισε ως «πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιητικό το εκπαιδευτικό υλικό 
της πλατφόρμας (πρακτικό εγχειρίδιο) σχετικά με την οργάνωση, το εύρος των θεματικών, τη 
σχετικότητα ως προς τις ανάγκες τους, τη χρησιμότητα, την επιστημονική πληροφορία, το περιεχόμενο 
και την ποιότητα. Λίγο χαμηλότερο (περίπου 70-75%) ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για την ευκολία στη 
χρήση (77,8%) και την εφαρμοσιμότητα (73,3%). Η εφαρμοσιμότητα συγκεκριμένα ήταν ένα θέμα που 
προέκυψε στη συζήτηση στις ομάδες στόχους για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και φάνηκε να 
προβληματίζει αρκετά άτομα που συμμετείχαν. 

 

Πίνακας 19 Παρακαλώ αξιολογήστε το εκπαιδευτικό υλικό (πλατφόρμα) ως προς (Απο την κλίμακα 1 εως 5,όπου 1 καθόλου 
και 5 πάρα πολύ) 

 

 
Παρόμοια ήταν τα ποσοστά για την αξιολόγηση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

την ποιότητα]

το περιεχόμενο]

την επιστημονική πληροφορία]

τη χρησιμότητα]

την εφαρμοσιμότητα]

τη σχετικότητα ως προς τις ανάγκες σας]

το εύρος  θεματικών]

την οργάνωση]

την ευκολία στη χρήση]

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
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Πίνακας 20 Παρακαλώ αξιολογήστε τα σεμινάρια  ως προς (Απο την κλίμακα 1 εως 5,όπου 1 καθόλου και 5 πάρα πολύ): 

 

 

 

Οι συμμετέχουσες/οντες δήλωσαν «πολύ» και «πάρα πολύ» καλά προετοιμασμένες/οι μετά από αυτή 
την εκπαίδευση (με φθίνουσα σειρά) στο να κατανοήσουν τις ανάγκες που έχουν οι γυναίκες Ρομά  να 
υποστηρίξουν μια νέα μητέρα Ρομά (80%), να κατανοήσουν και να προωθήσουν τον ρόλο των 
διαμεσολαβητριών Ρομά (77,7%), να διαχειριστούν περιστατικά διακρίσεων απέναντι σε Ρομά (80%), να 
υποστηρίξουν γυναίκες Ρομά στην κύηση (75,6%), για τα δικαιώματα των Ρομά στην πρόσβαση στην 
υγεία (80%),  να κατανοήσουν τα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ρομά (75,5%),  να 
προωθήσουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών Ρομά (65,3%),  να διαχειριστούν 
ψυχοκοινωνικά ζητήματα στον πληθυσμό των Ρομά (75,6%),  να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν 
περιστατικά βίας που υφίστανται οι γυναίκες Ρομά (82,2%) και να υποστηρίξουν την οικογένεια Ρομά 
σχετικά με επιδόματα που δικαιούται (75,6%).  

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

την ποιότητα

το περιεχόμενο]

την επιστημονική πληροφορία]

τη χρησιμότητα]

την εφαρμοσιμότητα]

τη σχετικότητα ως προς τις ανάγκες σας]

το εύρος  θεματικών]

την οργάνωση]

την ευκολία στη χρήση]

τη διάρκεια]

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ



D3.3 : Impact evaluation of the capacity-building activities  

Page | 23  
   

‘’The project is funded by the European 
Union’s Rights, Equality and Citizenship 
Programme (2014-2020)’’ 

Πίνακας 21  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι σας έχει προετοιμάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάρια και πλατφόρμα) 
όσον αφορά 

 

 

Οι εισηγήτριες/γητές χαρακτηρίστηκαν ως «πολύ» και «πάρα πολύ» καλές/οί ως προς τις γνώσεις τους 
πάνω στην εκάστοτε θεματική ενότητα (93,3%), την οργάνωση της παρουσίασής τους (91,1%), την 
ανατροφοδότηση που παρείχαν (86,6%) και την διάδραση με τις/τους συμμετέχουσες/οντες (91,1%). 

 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Στην υποστήριξη της γυναίκας Ρομά κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης]

Στην υποστήριξη μιας νέας μητέρας Ρομά]

Στην υποστήριξη της οικογένειας Ρομά σχετικά με 
επιδόματα που δικαιούνται       ]

Στην κατανόηση και προώθηση του ρόλου των 
Διαμεσολαβητριών Ρομά]

Στην κατανόηση των αναγκών που έχουν οι γυναίκες 
Ρομά]

Στην προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας των γυναικών Ρομά ]

Στη διαχείριση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων στον 
πληθυσμό των Ρομά]

Στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών βίας που 
υφίστανται οι γυναίκες Ρομά]

Στα δικαιώματα των Ρομά στην πρόσβαση στην υγεία]

Στη διαχείριση περιστατικών διάκρισης απέναντι σε 
Ρομά]

Στην κατανόηση των πολιτισμικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών των Ρομά]

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
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Πίνακας 22 Αξιολογήστε τις/τους εισηγήτριες/ες ως προς (Απο την κλίμακα 1 εως 5,όπου 1 καθόλου καλή/ός και 5 πάρα 
πολύ καλή/ός) 

 

 

Από όλες τις θεματικές ενότητες των διαδικτυακών σεμιναρίων, τα περισσότερα άτομα (82% ) δήλωσαν 
ότι παρακολούθησαν εκείνο για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας και ακολούθησαν αυτά της 
διασύνδεσης των υπηρεσιών και της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με ποσοστό 76% το κάθε ένα, 
ενώ το 71% παρακολούθησε το σεμινάριο για την πολιτισμική ταυτότητα των Ρομά και τα στερεότυπα. 
To 71% παρακολούθησε τα βίντεο της πλατφόρμας με μαρτυρίες γυναικών Ρομά, το 80% διέτρεξε την 
ενότητα για τα κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον πληθυσμό Ρομά, ακολούθησε το 78% 
για τα ειδικά ζητήματα της περιγεννητικής περιόδου και το 56% για την πρόληψη και προαγωγή της 
υγείας. Όλα τα άτομα που συμμετείχαν (100%) δήλωσαν ότι οι θεματικές ενότητες τους φάνηκαν 
χρήσιμες. Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών/όντων δήλωσε ότι το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να 
ενταχθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης από τον φορέα στον οποίο εργάζονται (91%), ενώ το 98% θα σύστηνε 
το πρόγραμμα σε συναδέλφους.  

 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Τη γνώση τους πάνω στη θεματική που παρουσίασαν]

Την οργάνωση της παρουσίασής τους]

Την ανατροφοδότηση στις 
απορίες/εμπειρίες/προβληματισμούς]

Τη διάδραση με τις/τους συμμετέχουσες/οντες]

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
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Πίνακας 23 Αξιολόγηση εκπαίδευσης 

 
 
Στην ανοιχτού τύπου ερώτηση για τις προτάσεις των συμμετεχουσών/όντων, οι περισσότερες/οι δεν 
είχαν κάτι να αναφέρουν αλλά παράλληλα αναδείχθηκε η ανάγκη για παροχή πρακτικών εργαλείων 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των Ρομά στην αγωγή της υγείας, περισσότερων πληροφοριών για 
την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας των γυναικών Ρομά, ενώ προτάθηκε η συμμετοχή ενός 
αντιπροσώπου από τη Ρομά κοινότητα που βιώνουν αντίστοιχα ζητήματα στα σεμινάρια.  
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2.2. Ευρήματα ποιοτικής έρευνας 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα βασικά σημεία της θεματικής ανάλυσης που ακολουθήθηκε. Η 
ανάλυση των συνεντεύξεων αποκάλυψε ορισμένους κωδικούς, δηλαδή γνώμες και ιδέες των 
συμμετεχουσών/χόντων. Οι κωδικοί αυτοί στη συνέχεια οδήγησαν στη δημιουργία θεμάτων, ανάλογα 
με τη σχέση που είχαν μεταξύ τους. Επιπλέον, στον πίνακα αναφέρονται και χαρακτηριστικές φράσεις 
που αποτέλεσαν «κλειδιά» για την καλύτερη κατανόηση της οπτικής γωνίας των ατόμων που 
συμμετείχαν.  

 

Πίνακας 24 Κωδικοί-φράσεις-θέματα 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
● Ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειριών μεταξύ 
διάφορων ειδικοτήτων 

● Ενσωμάτωση αυτής της 
γνώσης στην εργασία 

● Όχι στον περιορισμό του 
ατόμου στη δική του γνώση 

«Η εμπειρία του κάθε 
επαγγελματία είναι μεγάλο 
κέρδος για τον άλλο 
επαγγελματία.» 
 
«Καμιά φορά κρατάμε 
παρωπίδες.» 
 

Σπουδαιότητα 
διεπιστημονικής ομάδας 

● Δυσκολία εφαρμογής της 
θεωρίας στην πράξη 

● Μεθοδικότητα 
● Συστηματικές παρεμβάσεις  
● Ένταξη εκπαίδευσης σε 

πρόγραμμα δια βίου 
μάθησης 

● Επίσκεψη διεπιστημονικών 
ομάδων σε καταυλισμούς 

«Ωραίο το πρωτόκολλο αλλά 
στην πράξη απέχει.»  
 
«Όταν πάμε να αλλάξουμε κάτι 
δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε 
ως κομήτες.» 

Ανάγκη μεθοδικότητας για 
επίτευξη στόχων στην 
πράξη 

● Ενσυναίσθηση (λόγια 
γυναικών) 

● Ευαισθητοποίηση 
● Επιμόρφωση 

“Να μην φτάσουμε στο επίπεδο 
να τους θεωρήσουμε ότι (οι 
Ρομά) είναι ο απόλυτος άλλος.» 
 
«Είχα κι εγώ έτσι κάποιες 
επιφυλάξεις αλλά νομίζω ότι 
τώρα νιώθω ότι μπορώ να τις 
καταλάβω καλύτερα ώστε στη 
συνέχεια να μπορέσω να τις 
βοηθήσω.» 

Άρση στερεοτύπων 

● Εκμάθηση/βελτίωση 
τρόπων διαχείρισης 
περιστατικών 

● Πώς νιώθει η γυναίκα  

«Με βοήθησε στο πώς πρέπει 
να αντιληφθούμε εμείς την 
δική τους αντίληψη.» 
 

Βοήθεια στον τρόπο 
προσέγγισης και 
διαχείρισης 
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● Διευκόλυνση και των 
επαγγελματιών και των 
γυναικών Ρομά 

● Δεκτικότητα, τρυφερότητα, 
συγκαταβατικότητα 

«Τόσα χρόνια ναι μεν τις 
προσεγγίζουμε αλλά με αυτό 
που εμείς θεωρούσαμε σωστό. 
Σκέφτομαι λίγο παραπάνω πριν 
μιλήσω.» 
  

● Καλή δομή και οργάνωση 
εκπαίδευσης 

● Εύστοχο πρόγραμμα 
● Κάλυψε σημαντικές 

θεματικές ενότητες 
● Αλληλοσυμπλήρωση 

εγχειριδίου και σεμιναρίων 

«Δεν βρήκα κάποιο αρνητικό.» Επιθυμία επαγγελματιών 
για εκπαίδευση 

 

 

1. Σπουδαιότητα διεπιστημονικής ομάδας  
Αρκετοί επαγγελματίες ανέφεραν ως ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή διαφορετικών 
ειδικοτήτων στα σεμινάρια, καθώς αυτό επέτρεψε την ανταλλαγή βιωμάτων, απόψεων, 
εμπειριών αλλά και γνώσης. Χαρακτηριστικά μια συμμετέχουσα ανέφερε:  
 

«Η εμπειρία του κάθε επαγγελματία είναι μεγάλο κέρδος για τον άλλο επαγγελματία.» 
 
Θεωρήθηκε πολύτιμη η επαφή με την οπτική γωνία και τη γνώση άλλων επαγγελματιών ώστε 
αυτό να μπορέσει να ενσωματωθεί στην πράξη στη συναναστροφή με τον πληθυσμό των Ρομά. 
Διατυπώθηκε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν αφουγκράζονται στην πραγματικότητα την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ρομά, αφού: 
 

«Καμιά φορά κρατάμε παρωπίδες.» 
 
Επομένως, συμπεραίνεται ότι εκπαιδευτικά σεμινάρια σαν και αυτό μπορούν να βοηθήσουν 
άτομα που νιώθουν/είναι περιορισμένα στη δική τους γνώση και στις δικές τους απόψεις, 
ιδιαίτερα προς κοινωνικά θέματα και προς ευάλωτους πληθυσμούς όπως αυτός των Ρομά.  
 

2. Ανάγκη μεθοδικότητας για επίτευξη στόχων στην πράξη  
Μια συμμετέχουσα εξέφρασε την αμφιβολία της για το κατά πόσο μπορεί όλη αυτή η γνώση και 
το θεωρητικό υπόβαθρο να εφαρμοστεί στην πράξη: 

 
«Ωραίο το πρωτόκολλο αλλά στην πράξη απέχει.» 

 
Στην κατεύθυνση αυτή προτάθηκαν διάφορες ιδέες, όπως η ένταξη της εκπαίδευσης σε 
πρόγραμμα δια βίου μάθησης καθώς και η συμπερίληψη και άλλων επαγγελματιών με τις/τους 



D3.3 : Impact evaluation of the capacity-building activities  

Page | 28  
   

‘’The project is funded by the European 
Union’s Rights, Equality and Citizenship 
Programme (2014-2020)’’ 

οποίες/ους συναναστρέφονται οι Ρομά (πχ. στην τράπεζα), χωρίς φυσικά να εκπαιδεύονται στο 
κομμάτι της προαγωγής υγείας. Επίσης, ορισμένες συμμετέχουσες εξέφρασαν την επιθυμία για 
εκπαίδευση μέσα από ρεαλιστικά σενάρια για ακόμα πιο αποτελεσματική εκμάθηση τρόπων 
διαχείρισης σε αληθινό χρόνο και με αληθινά πρόσωπα. Φυσικά αναγνωρίστηκε η αδυναμία 
πραγματοποίησης δραστηριοτήτων δια ζώσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιπλέον, 
προτάθηκε η επίσκεψη διεπιστημονικών ομάδων σε καταυλισμούς για καλύτερη προσέγγιση του 
πληθυσμού των Ρομά και βελτίωση σημαντικών δεικτών όπως είναι η εκπαίδευση και η υγεία. 
Άλλη μια πρόταση ήταν το να πραγματοποιούνται συστηματικές παρεμβάσεις, για παράδειγμα 
ετησίως, κατά τις οποίες θα γίνεται ανατροφοδότηση μεταξύ επαγγελματιών και συζήτηση νέων 
περιστατικών. Με λίγα λόγια απαιτείται μεθοδικότητα, καθώς: 

 
«Όταν πάμε να αλλάξουμε κάτι δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε ως κομήτες.» 

 
3. Άρση στερεοτύπων  

Πολύ σημαντικό αντίκτυπο φάνηκε να είχε η εκπαίδευση αυτή στην ύπαρξη στερεοτύπων μεταξύ 
των επαγγελματιών. Ένας από τους εισηγητές που συμμετείχε στην ομάδα-στόχου στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης επεσήμανε: 
 
“Να μην φτάσουμε στο επίπεδο να τους θεωρήσουμε ότι (οι Ρομά) είναι ο απόλυτος άλλος.» 

 
Συζητήθηκε η περιθωριοποίηση των Ρομά και οι αντιλήψεις που έχουμε για αυτόν τον 
πληθυσμό, αλλά και η προσπάθεια που έγινε μέσα από τα διαδικτυακά σεμινάρια να δοθεί η 
εικόνα της κουλτούρας τους και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Μέσα από τα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια οι συμμετέχουσες/οντες κατάφεραν να επιμορφωθούν και να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για τα θέματα που απασχολούν τους Ρομά αλλά και για τα 
εμπόδια που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι ίδιες/ιοι στην εργασία τους. Ιδιαίτερα τα βίντεο με 
τα λόγια Ρομά γυναικών ενίσχυσαν την ενσυναίσθηση των συμμετεχουσών/όντων και αύξησαν 
την αυτοπεποίθησή τους στη συναναστροφή τους με Ρομά: 
 

«Είχα κι εγώ έτσι κάποιες επιφυλάξεις αλλά νομίζω ότι τώρα νιώθω ότι μπορώ να τις 
καταλάβω καλύτερα ώστε στη συνέχεια να μπορέσω να τις βοηθήσω.» 

 
4. Βοήθεια στον τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης  

Φάνηκε να είναι πολύτιμη η συμβολή του εκπαιδευτικού προγράμματος στον τρόπο που οι 
επαγγελματίες προσεγγίζουν τους Ρομά και συνεπώς στο πώς διαχειρίζονται περιστατικά με τον 
πληθυσμό αυτό. Αυτό επετεύχθη άμεσα με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης του 
προγράμματος, αλλά και έμμεσα λόγω της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με το πώς μπορεί να 
νιώθει μια γυναίκα Ρομά. Η πληροφορία ήταν οργανωμένη και οι συμμετέχουσες/οντες 
κατάφεραν να αναγνωρίσουν σωστές και λάθος πρακτικές και να αποκτήσουν ένα μονοπάτι 
αντιμετώπισης μέσα στο σύστημα. 
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«Τόσα χρόνια ναι μεν τις προσεγγίζουμε αλλά με αυτό που εμείς θεωρούσαμε σωστό. 
(Μετά την εκπαίδευση) Σκέφτομαι λίγο παραπάνω πριν μιλήσω.» 

 
Αναφέρθηκαν λέξεις όπως «δεκτικότητα», «τρυφερότητα», «συγκαταβατικότητα» οι οποίες 
ενισχύθηκαν μέσα από την εκπαίδευση και έτσι έδωσαν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να 
πλησιάσουν αυτή την ευάλωτη ομάδα με περισσότερη κατανόηση.  
 

 «Με βοήθησε στο πώς πρέπει να αντιληφθούμε εμείς την δική τους αντίληψη.» 
 

Αυτό αναμφισβήτητα διευκολύνει τόσο τις/τους ίδιες/ους επαγγελματίες στην εργασία τους όσο 
και τον πληθυσμό Ρομά στη μεταξύ τους συνύπαρξη και εν τέλει στη βελτίωση της υγείας των 
Ρομά, το οποίο είναι και ο βασικότερος στόχος του ερευνητικού έργου. 
 

5. Επιθυμία επαγγελματιών για εκπαίδευση  
Όλες οι συμμετέχουσες της ομάδας στόχου εξέφρασαν την επιθυμία να πραγματοποιούνται 
τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα πιο συχνά και εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και 
σε επόμενα. Χαρακτηριστικά, όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν ένα θετικό και ένα αρνητικό της 
εκπαίδευσης ακούστηκε από πολλές το εξής: 
 

«Δεν βρήκα κάποιο αρνητικό.» 
 

Η εκπαίδευση αυτή φάνηκε να καλύπτει ένα μεγάλο κενό στη γνώση των επαγγελματιών και 
χαρακτηρίστηκε ως «εύστοχη», αφού μέσα από τις θεματικές ενότητες που είχαν επιλεχθεί 
καλύφθηκαν όλα τα βασικά εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν επαγγελματίες και Ρομά.  
Έχει ενδιαφέρον ότι αρκετές συμμετέχουσες αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην ενότητα της 
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η οποία αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα, ιδιαίτερα για τον 
πληθυσμό των Ρομά και προσεγγίστηκε πολύ αποτελεσματικά μέσα από το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Δύο συμμετέχουσες ανέφεραν ότι η θεματική που έλειπε ήταν αυτή των 
καταχρήσεων, την οποία θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική για τον πληθυσμό των Ρομά. Κατά τους 
εκπαιδευόμενους, το πρακτικό εγχειρίδιο και τα διαδικτυακά σεμινάρια 
αλληλοσυμπληρώνονταν και η δομή και οργάνωση της πληροφορίας ήταν πολύ ικανοποιητική.  
 

 

Όσον αφορά τις/τους εισηγήτριες/ητές των διαδικτυακών σεμιναρίων όλες/όλοι συμφώνησαν στο ότι 
υπήρχε πολύ καλή σύνδεση θεματικών, γεγονός που διευκόλυνε την εκπαίδευση των 
συμμετεχουσών/όντων. Επίσης, όλες/όλοι χαρακτήρισαν την αλληλεπίδραση με τις/τους 
συμμετέχουσες/οντες αρκετά ικανοποιητική και επεσήμαναν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα 
της διαδικτυακής εκπαίδευσης συγκριτικά με τη δια ζώσης (μεγαλύτερη συμμετοχή – μειωμένη 
αλληλεπίδραση).  
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3. Συμπεράσματα 
 

Η αξιολόγηση του αντίκτυπου της εκπαιδευτικής παρέμβασης του έργου πραγματοποιήθηκε με μικτή 
μεθοδολογία. Το δείγμα τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική συμπεριέλαβε διαφορετικές 
ειδικότητες ώστε να δημιουργηθεί μια σφαιρική εικόνα για το πώς επέδρασε η παρέμβαση. Η 
εκπαίδευση φάνηκε να ικανοποίησε τα άτομα που συμμετείχαν και αξιολογήθηκε πολύ θετικά τόσο το 
πρακτικό εγχειρίδιο, που λειτούργησε ως θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και τα διαδικτυακά σεμινάρια, που 
έδωσαν τον χώρο και τον χρόνο για συζήτηση και αλληλεπίδραση. Από την ποσοτική και την ποιοτική 
έρευνα παρατηρήθηκε ότι η εκπαίδευση πιθανώς συνέβαλε στην άρση στερεοτύπων για τον πληθυσμό 
των Ρομά. Οι συμμετέχουσες/οντες στα ερωτηματολόγια διαπιστώθηκε ότι απέκτησαν μια πιο σφαιρική 
αντίληψη για την πρόσβαση των Ρομά στις υπηρεσίες υγείας και κατανόησαν καλύτερα την κατάσταση 
και τα εμπόδια στην πρόσβαση. Επίσης, η αυτοπεποίθηση και η αυτοαναφερόμενη ικανότητα των 
συμμετεχουσών/όντων στα ερωτηματολόγια έδειξε να αυξάνεται στη διαχείριση, προσέγγιση, 
παραπομπή, συμβουλευτική και υποστήριξη γυναικών Ρομά. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στις ομάδες 
στόχου όπου έγινε συζήτηση για το ότι οι συμμετέχουσες/οντες ένιωσαν ότι βοηθήθηκαν από την 
εκπαίδευση όσον αφορά την αυτοπεποίθησή τους, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και προσεγγίζουν 
τους Ρομά αλλά και το πώς διαχειρίζονται στην πράξη περιστατικά. Τα αιτήματα των ατόμων που 
συμμετείχαν στην εκπαίδευση φάνηκαν να είναι κοινά τόσο από τα ποσοτικά όσο και από τα ποιοτικά 
δεδομένα. Πρώτον, είναι η επιθυμία για συνεχή εκπαίδευση με συμπερίληψη και άλλων ατόμων και 
μεγαλύτερη επαφή με τον πληθυσμό των Ρομά. Δεύτερον, η παροχή πρακτικών εργαλείων που θα 
βοηθήσουν στην πράξη την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα σε επαγγελματίες και μέλη της 
κοινότητας Ρομά. Τα αιτήματα αυτά θα ληφθούν υπόψη στα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου 
που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα στην κοινότητα των Ρομά, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη 
διαμεσολαβητριών-ών υγείας και την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων των τοπικών 
κοινοτήτων για την παροχή πιο συμπεριληπτικών υπηρεσιών υγείας ιδιαίτερα προς τις γυναίκες Ρομά. 
Τέλος, θα επικοινωνηθούν σε ενδιαφερόμενα μέλη και στελέχη φορέων χάραξης πολικής για την 
ενημέρωση πιθανών μελλοντικών δράσεων συστηματικής ανάπτυξης δεξιοτήτων του προσωπικού των 
υπηρεσιών υγείας και κέντρων κοινότητας/κοινωνικών υπηρεσιών.   
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Φύλο * 
  Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
Γυναίκα  

Άνδρας 

  Άλλο 

 

REACH_PRE_CAPACITY BUILDING 
Η παρούσα έρευνα, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος REACH: "Roma women’s Empowerment and fighting 

discrimination in ACcess to Health", αποτελεί μέρος της Δράσης 3.3 του Πακέτου Εργασίας 3 που αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

"Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία". Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του αντίκτυπου της εκπαίδευσης στους/στις επαγγελματίες αναφορικά με τις γνώσεις για τα δικαιώματα 

στην πρόσβαση στην υγεία, τα στερεότυπα γύρω από τη Ρομά κοινότητα, χαρακτηριστικά της Ρομά κοινότητας, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, καθώς και έμφυλη βία. Η έρευνα 

λαμβάνει χώρα πριν και μετά την εκπαίδευση, τυχόν στοιχεία που ενδέχεται να παραπέμπουν σε άτομα παραλείπονται, ενώ τα αποτελέσματα της θα αξιοποιηθούν στο 

πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και σε ενδεχόμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια. 

There are 16 questions in this survey. 
 

Δημογραφικά Στοιχεία 
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Είστε ο/η ίδιος/α Ρομά; * 
  Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 
 

  Ναι Όχι 

  Δεν θέλω να απαντήσω 

 
 

 

Στερεότυπα 

 
Επάγγελμα * 
  Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
Μαία/Μαιευτής  Γενικός 

Ιατρός 

  Μαιευτήρας-Γυναικολόγος 

  Άλλος ιατρός 

  Νοσηλεύτρια/Νοσηλευτής  Κοινωνική/ος 

λειτουργός    Ψυχολόγος 

  Διοικητικό προσωπικό 

  Διαμεσολαβήτρια/ής Ρομά   Άλλο 
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Γενικά αποδεκτοί όροι για την προσφώνηση κάποιας/ου που γνωρίζουμε ότι ανήκει στην κοινότητα Ρομά είναι: * 
  Επιλέξτε  καθετί  που  εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Ρομά Γύφτος/Γύφτισσα 

Τσιγγάνος/Τσιγγάνα Ταξιδευτές 

Δεν ξέρω 
 

Άλλο: 



3/12/22, 8:36 PM Social Survey - REACH_PRE_CAPACITY BUILDING 
 

  

 
 

Οι Ρομά έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
* 

  Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Είναι σκουρόχρωμοι Είναι βρώμικοι 

Δεν ξέρουν να μιλήσουν ή μιλούν περίεργα Είναι γοητευτικοί 

Δεν ξέρουν να διαβάσουν και να γράψουν Φορούν περίεργα και αταίριαστα ρούχα 

Είναι ελεύθεροι (δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της κοινωνίας) 

Βιώνουν διακρίσεις και προκαταλήψεις, οι οποίες τους εμποδίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία 

Έχουν δικά τους ήθη και έθιμα (π.χ. θρησκεία) Είναι αγενείς 

Δουλεύουν σκληρά 

Είναι επικίνδυνοι (σχετίζονται συνήθως με κλοπές, ναρκωτικά και εν γένει παράνομες πράξεις) 

Είναι άσχημοι 

Ζουν μόνο σε καταυλισμούς 

Κάποιοι σπουδάζουν και ακολουθούν τον ενδεδειγμένο τρόπο ζωής 

Έχουν ένα δικό τους τρόπο να κατανοούν τα πράγματα, διαφορετικό, αλλά όχι κατακριτέο 

 
Άλλο: 
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Δικαίωμα στην πρόσβαση στην υγεία έχουν όλες και όλοι εκτός από εκείνες/ους που: 
* 

  Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Δεν έχουν όλα τα νόμιμα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν ποιοι/ες είναι (ληξιαρχική πράξη, ΑΜΚΑ, ταυτότητα) 

Δεν ακολουθούν τις οδηγίες των ιατρών και τις ενδεδειγμένες προληπτικές διαδικασίες (π.χ. τακτικές εξετάσεις, διακοπή καπνίσματος κλπ.) 

Δεν έχουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους να ανταπεξέλθουν σε έκτακτες ανάγκες (π.χ. φαρμακευτική αγωγή, ειδικές εξετάσεις κλπ.) 

Δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς του συστήματος υγείας (π.χ. χρήση μάσκας, τήρηση ωραρίων στα επισκεπτήρια των νοσοκομείων, 

κανόνες υγιεινής, συνέπεια στα ραντεβού κ.ά.) 

Σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, όλες/οι έχουν πρόσβαση στην υγεία ανεξαρτήτως των παραπάνω. 

Δεν ξέρω τι ισχύει από τα παραπάνω Άλλο: 
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Συνήθη προβλήματα που επηρεάζουν την πρόσβαση των μελών της Ρομά κοινότητας στις κοινωνικές 

υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας είναι: * 
  Επιλέξτε  καθετί  που  εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Ο τόπος κατοικίας (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές) Ο αναλφαβητισμός 

Η αδιαφορία 

Η έλλειψη πιστοποιητικών εγγράφων Οι οικονομικές συνθήκες 

Η κουλτούρα (δεν ταιριάζει στην κουλτούρα τους ο τρόπος που λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές) 

Η αρνητική στάση των επαγγελματιών απέναντί τους Τίποτα από τα παραπάνω, έχουν άμεση 

πρόσβαση παντού Δεν ξέρω 

 
Άλλο: 
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Οι συνθήκες και οι κανόνες υγιεινής που αποτελούν 
προϋπόθεση για την πρόληψη ασθενειών και τη διατήρηση της κατάστασης της υγείας: * 
  Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
Κατανοούνται από όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο (π.χ. η αποστείρωση των μπιμπερό θεωρείται απαρέγκλιτος κανόνας υγιεινής για όλες τις 

μητέρες) 

Εφαρμόζονται από όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο (π.χ. όλες οι μητέρες αποστειρώνουν τις πιπίλες των μωρών τους) 

Δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι για όλους και πρέπει να επικοινωνούνται με τρόπο που δείχνει σεβασμό στις ανάγκες του άλλου ανθρώπου 

 
Άλλο 

 
 
 

Ερωτήσεις Γνώσεων 
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Η Χ είναι Ρομά, 6 μηνών έγκυος, δεν έχει ΑΜΚA και διαμένει σε καταυλισμό. Για κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις, σημειώστε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. 

* 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω 

Εφόσον δεν έχει 

ΑΜΚΑ δεν έχει 

δικαίωμα πρόσβασης 

σε υπηρεσίες 

φροντίδας κύησης 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον δεν έχει 

ΑΜΚΑ δεν έχει 

δικαίωμα πρόσβασης 

σε μαιευτική φροντίδα 
τοκετού 

 

 

 

 

 

 

Η παρέμβαση 

Διαμεσολαβητριών/ 

των Ρομά για την 

καλύτερη επικοινωνία 

με μια γυναίκα 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της λήψης 

ιστορικού δεν 

δηλώνεται ως τόπος 

διαμονής η περιοχή 

του καταυλισμού 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της λήψης 

ιστορικού δηλώνεται 

ως τόπος διαμονής η 

περιοχή του 

καταυλισμού και το 

πλησιέστερο Κέντρο 

Κοινότητας Ρομά του 

Δήμου που ανήκει 
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Πόσο ικανή/ός νιώθετε να υποστηρίξετε τις γυναίκες στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας; Από το 1-5, όπου 1 καθόλου ικανή/ος και 5 πάρα πολύ ικανή/ος, παρακαλώ 
σημειώστε: * 
  Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
1 

  2 

  3 

  4 

  5 

 Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω 

Πριν από κάθε κολπική 

εξέταση πρέπει να 

ερωτάται η γυναίκα για 
να δώσει τη 

συγκατάθεσή της 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πολιτισμική Επάρκεια 
 



3/12/22, 8:36 PM Social Survey - REACH_PRE_CAPACITY BUILDING 
 

  

 
Στην περίπτωση δυσκολίας στην επικοινωνία με γυναίκες Ρομά, με βάση την κλίμακα 1-5 (καθόλου-πάρα 
πολύ), 
αξιολογείστε τη χρησιμότητα του καθενός από τα παρακάτω: 
* 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 

Άλλη γυναίκα Ρομά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάδελφος που έχει 

εκπαιδευτεί σε θέματα 

που αφορούν στην 

κοινότητα Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μητέρα της γυναίκας 

Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Υπηρεσία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαμεσολαβήτρια/τής 
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Παρακαλώ σημειώστε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε στις παρακάτω προτάσεις: * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω 

Οι γυναίκες Ρομά ζουν 

πιο κοντά στη φύση 

και στο ένστικτό τους, 

άρα δεν χρειάζονται 

την ίδια καθοδήγηση 

στην κύηση 

 

 

 

 

 

 

Οι έγκυες Ρομά 

γνωρίζουν την 

οργάνωση του 

συστήματος υγείας της 

Ελλάδας 

 

 

 

 

 

 

Οι Ρομά οικογένειες 

δεν δικαιούνται το νέο 

επίδομα γέννησης των 

2.000 ευρώ 

 

 

 

 

 

 

Οι γυναίκες Ρομά 

δέχονται συχνά 

υποτιμητικές 

συμπεριφορές στις 

δομές υγείας 
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Παρακαλώ σημειώστε για τα παρακάτω με βάση την κλίμακα 1-5 (καθόλου – Λίγο - Αρκετά – Πολύ 
- Πάρα πολύ): * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
1 2 3 4 5 

Είμαι εξοικειωμένη/ος 

με το κοινωνικό και 

πολιτισμικό υπόβαθρο 

των Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

υπερασπιστώ ως 

μάρτυρας σε δημόσιο 

χώρο έναν/μια Ρομά 

που υφίσταται διάκριση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω άνετα να 

προσεγγίσω μια 

γυναίκα Ρομά για 

συζήτηση σε 

περίπτωση που 

υποψιάζομαι ότι είναι 

θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζω πού να 

παραπέμψω μια 

γυναίκα Ρομά που είναι 

θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

αναγνωρίσω μερικά 

βασικά σημάδια βίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

κατευθύνω γυναίκες 

Ρομά στο δημόσιο 

σύστημα υγείας 
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1 2 3 4 5 

Νιώθω άνετα να 

συμβουλεύσω μια 

Ρομά γυναίκα για τη 

σημαντικότητα της 

συνεχιζόμενης 

παρακολούθησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

παρέχω υπηρεσία/ 

ενημερώσω/ 

καθοδηγήσω Ρομά 

οικογένειες σχετικά με 

τα επιδόματα που 

δικαιούνται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

παρέχω υπηρεσία/ 

ενημερώσω/ 

καθοδηγήσω Ρομά 

οικογένειες σχετικά με 

την έκδοση επίσημων 

εγγράφων (βεβαίωση 

μόνιμης κατοικίας, 

ΑΜΚΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

παρέχω υπηρεσία/ 

ενημερώσω/ 

καθοδηγήσω γυναίκες 

Ρομά σχετικά με τις 
μεθόδους 

αντισύλληψης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζω τα ιδιαίτερα 

προβλήματα που 

ενδέχεται να 

αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες Ρομά 
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1 2 3 4 5 

Νιώθω ικανή/ός να 

προσαρμόσω τις 

γνώσεις μου στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των 

Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω άνετα κατά τη 

διάρκεια επικοινωνίας 

με Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω άνετα να 

μιλήσω με μια έφηβη 

Ρομά έγκυο για 

αντισύλληψη, 

εμβολιασμούς και 
σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα 

νοσήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω άνετα να 

συμβουλεύσω μια 

Ρομά μητέρα για την 

υγιεινή και ασφάλεια 

του νεογνού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σενάρια 
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Η Χ είναι 7 μηνών έγκυος στο πέμπτο της παιδί, είναι 27 ετών, δεν έχει ΑΜΚΑ και διαμένει σε 
καταυλισμό. Αναζητά γυναικολόγο σε δημόσιο μαιευτήριο. Σήμερα έχει ραντεβού μαζί σας και δεν έχει εμφανιστεί. 
Παρακαλώ σημειώστε ποια 
πρόταση ταιριάζει σε εσάς. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία: * 
  Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Σέβομαι και κατανοώ την επιλογή της να κυοφορήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κατανοώ το λόγο που μπορεί να της είναι δύσκολο να έρθει στο 

ραντεβού μας. 

Προσβάλλομαι που δεν έχει έρθει στο ραντεβού μας. 

Δεν κατανοώ γιατί θέλει να μεγαλώσει ένα παιδί σε τέτοιες συνθήκες. 

Ανησυχώ για εκείνη και για το παιδί της και θέλω να τη βοηθήσω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. 

Νιώθω καλά που θα μπορέσω να τη βοηθήσω. 

Ενημερώνω τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αγέννητου παιδιού. 

Νιώθω την ανάγκη να συμβουλευτώ κάποια/ον με περισσότερες γνώσεις και εμπειρία επί του θέματος. 

Γνωρίζω τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά. Άλλο: 
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Η Χ γέννησε ένα υγιές νεογνό. Στη διάρκεια των κολπικών εξετάσεων στον τοκετό η Χ έδειχνε ιδιαίτερη δυσφορία. Ο 
σύζυγός της είχε επιθετική συμπεριφορά προς τις μαίες δύο φορές που του ζήτησαν να αποχωρήσει από το 
δωμάτιο για να πραγματοποιήσουν τη νοσηλεία. Η Χ επιστρέφει στον καταυλισμό της με το παιδί. Η 
επικοινωνία σας είναι δύσκολη. Ποιες οι ενέργειες σας; Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία: * 
  Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Δεν έχει νόημα να της εξηγήσω πολλά, αφού δεν επικοινωνούμε επαρκώς, αλλά θα της δώσω κάποια χρήσιμα ενημερωτικά φυλλάδια που έχω στη 

διάθεσή μου 

Δεν έχει νόημα να της μιλήσω για μεταγεννητική παρακολούθηση γιατί οι γυναίκες Ρομά γενικώς δεν είναι πρόθυμες για κάτι τέτοιο 

Θα επικοινωνήσω με το Κέντρο Υγείας της περιοχής της 

Θα επικοινωνήσω με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου της. 

Θα συζητήσω μαζί της και θα προγραμματίσω επί τόπου το επόμενο ραντεβού για έλεγχο στη λοχεία 

Υποψιάζομαι ότι η Χ είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά φοβάμαι να κάνω κάτι για αυτό 

Υποψιάζομαι ότι η Χ είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά δεν νιώθω ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση να το διαχειριστώ 

Υποψιάζομαι ότι η Χ είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, το συζητάω μαζί της και την παραπέμπω στις κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες 

Σημειώνω στο ιστορικό της ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για ψυχολογικές διαταραχές στη λοχεία 

Επειδή ο σύζυγός της είναι επιθετικός δεν παραπέμπω ή συζητάω μαζί της για θέματα αντισύλληψης 

Δεν γνωρίζω σε ποιες κοινωνικές υπηρεσίες μπορώ να την παραπέμψω Άλλο: 
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Η Μ είναι Ρομά, 16 ετών και είναι έγκυος 5 εβδομάδων. 
Επιθυμεί να κάνει έκτρωση. Ποιες οι ενέργειές σας; Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία: 

* 
  Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Ενημερώνω και τους δύο γονείς της χωρίς να της το πω 

Της εξηγώ ότι πρέπει να ενημερωθεί και να τη συνοδεύσει τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς και διευθετώ την ενημέρωση του γονέα της επιλογής της 

Της λέω ότι είναι κρίμα να διακόψει μια κύηση και να το ξανασκεφτεί 

Προσπαθώ να την πείσω να κρατήσει αυτή την κύηση για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κοινότητά της 

Τη ρωτάω γιατί δεν έχει ενημερωθεί για τις μεθόδους αντισύλληψης 

Τη ρωτάω αν έχει επαρκή ενημέρωση για τις μεθόδους αντισύλληψης και αν όχι την ενημερώνω ή την παραπέμπω στους αρμόδιους επαγγελματίες 

υγείας 

 
Άλλο: 

 
 
 

Ευχαριστούμε πολύ! 

20.12.2021 – 10:50 

 
Υποβολή της έρευνάς σας 
Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτή την έρευνα. 
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Παρακαλώ αξιολογήστε τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος (ημέρες και ώρες σεμιναρίων, 
στήσιμο 
πλατφόρμας, διάρκεια κλπ.) από το 1 έως το 5, όπου 1 καθόλου και 5 πάρα πολύ * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
      1 

            2 

  3 

  4 

  5 

 

REACH_POST_CAPACITY BUILDING 
Η παρούσα έρευνα, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος REACH: "Roma women’s Empowerment and fighting 

discrimination in ACcess to Health", αποτελεί μέρος της Δράσης 3.3 του Πακέτου Εργασίας 3 που αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

"Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία". Στόχος της έρευνας η είναι η διερεύνηση του αντίκτυπου της εκπαίδευσης στους/στις επαγγελματίες αναφορικά με τις γνώσεις για τα 

δικαιώματα στην πρόσβαση στην υγεία, τα στερεότυπα γύρω από τη Ρομά κοινότητα, χαρακτηριστικά της Ρομά κοινότητας, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, καθώς και έμφυλη βία. 

Επιπλέον περιλαμβάνεται θεματική για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η έρευνα λαμβάνει χώρα πριν και μετά την εκπαίδευση, τυχόν στοιχεία που ενδέχεται να παραπέμπουν σε άτομα παραλείπονται, ενώ τα αποτελέσματα της θα αξιοποιηθούν 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και σε ενδεχόμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά ή και συνέδρια. Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στο μετά την εκπαίδευση στάδιο. There are 28 questions in this survey. 

Αξιολόγηση εκπαίδευσης 
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Παρακαλώ αξιολογήστε το εκπαιδευτικό υλικό (πλατφόρμα) ως προς (Απο την κλίμακα 1 εως 5,όπου 
1 καθόλου και 5 πάρα πολύ): * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
1 2 3 4 5 

την ποιότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το περιεχόμενο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την επιστημονική 
πληροφορία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τη χρησιμότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την εφαρμοσιμότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τη σχετικότητα ως 
προς τις ανάγκες σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το εύρος θεματικών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την οργάνωση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την ευκολία στη χρήση 
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Παρακαλώ αξιολογήστε τα σεμινάρια ως προς (Απο την κλίμακα 1 εως 5,όπου 1 καθόλου και 5 πάρα 
πολύ): * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
1 2 3 4 5 

την ποιότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το περιεχόμενο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την επιστημονική 

πληροφορία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τη χρησιμότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την εφαρμοσιμότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τη σχετικότητα ως 

προς τις ανάγκες σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το εύρος θεματικών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την οργάνωση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την ευκολία στη χρήση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τη διάρκεια 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/12/22, 8:38 PM Social Survey - REACH_POST_CAPACITY BUILDING 
 

4  

 

 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι σας έχει προετοιμάσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάρια και παλτφόρμα) όσον 
αφορά (Απο την κλίμακα 1 εως 5,όπου 1 καθόλου και 5 πάρα πολύ): * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
1 2 3 4 5 

Στην υποστήριξη της 

γυναίκας Ρομά κατά τη 

διάρκεια της 

εγκυμοσύνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην υποστήριξη μιας 

νέας μητέρας Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην υποστήριξη της 

οικογένειας Ρομά 

σχετικά με επιδόματα 

που δικαιούνται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κατανόηση και 

προώθηση του ρόλου 

των Διαμεσολαβητριών 

Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κατανόηση των 

αναγκών που έχουν οι 

γυναίκες Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην προώθηση της 

σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής 

υγείας των γυναικών 

Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη διαχείριση 

ψυχοκοινωνικών 

ζητημάτων στον 

πληθυσμό των Ρομά 
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Ποιες θεματικές παρακολουθήσατε στα σεμινάρια (Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία); * 
Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 

 
Ποιο είναι οι Ρομά, στερεότυπα, δικαιώματα και πρόσβαση στην υγεία Διασύνδεση υπηρεσιών και καλές πρακτικές: το παράδειγμα της Λάρισας 

Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία 

Πρόληψη και προαγωγή της υγείας, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

 

 
1 2 3 4 5 

Στην αναγνώριση και 

διαχείριση 

περιστατικών βίας που 

υφίστανται οι γυναίκες 

Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα δικαιώματα των 

Ρομά στην πρόσβαση 

στην υγεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη διαχείριση 

περιστατικών 

διάκρισης απέναντι σε 

Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κατανόηση των 

πολιτισμικών και 

κοινωνικών 

χαρακτηριστικών των 

Ρομά 
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Τι άλλο θα θέλατε να μάθετε που δεν βρήκατε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (εκπαιδευτική 
πλατφόρμα και σεμινάρια); * 
Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ: 

 
Διατρέξατε όλο το υλικό στην εκπαιδευτική πλατφόρμα; * 
Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 

 
Ναι Όχι 

Διέτραξα την ενότητα: Κοινωνικά & θεσμικά ζητήματα: Προκλήσεις & δικαιώματα Διέτραξα την ενότητα: Πρόληψη και προαγωγή υγείας 

Διέτραξα την ενότητα: Ειδικά ζητήματα περιγεννητικής περιόδου Διέτραξα τα βίντεο 

 

 
 

 

 
Σας φάνηκαν χρήσιμες; * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
Ναι

 Όχι 
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Αξιολογήστε τις/τους εισηγήτριες/ες ως προς (Απο την κλίμακα 1 εως 5,όπου 1 καθόλου καλή/ός και 5 
πάρα πολύ καλή/ός): * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ενταχθεί αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων/ σεμιναρίων που παρέχονται από το φορέα σας ή από άλλους φορείς σε 
εργαζομένες/ους του πεδίου σας; * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
  Ναι Όχι 

 
  Άλλο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 

Τη γνώση τους πάνω 

στη θεματική που 

παρουσίασαν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την οργάνωση της 
παρουσίασής τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την ανατροφοδότηση 

στις απορίες/εμπειρίες/ 

προβληματισμούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τη διάδραση με τις/τους 
συμμετέχουσες/οντες 
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Έχετε συμπληρώσει το προηγούμενο ερωτηματολόγιο που αφορά στο στάδιο πριν την εκπαίδευση; 
* 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
  Ναι Όχι 

 
Φύλο * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
Γυναίκα  

Άνδρας 

  Άλλο 

 

 
 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 
 

 
Θα συστήνατε αυτό το πρόγραμμα σε συναδέλφους/ισες σας; * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
  Ναι Όχι 

 
  Άλλο 
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Είστε ο/η ίδιος/α Ρομά; * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
Ναι

 Όχι 

  Δεν θέλω να απαντήσω 

 

 
 

 

Στερεότυπα 

 
Επάγγελμα * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
Μαία/Μαιευτής  Γενικός 

Ιατρός 

  Μαιευτήρας-Γυναικολόγος 

  Άλλος ιατρός 

  Νοσηλεύτρια/Νοσηλευτής  Κοινωνική/ος 

λειτουργός    Ψυχολόγος 

  Διοικητικό προσωπικό 

  Διαμεσολαβήτρια/ής Ρομά   Άλλο 
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Γενικά αποδεκτοί όροι για την προσφώνηση κάποιας/ου που γνωρίζουμε ότι ανήκει στην κοινότητα Ρομά είναι: * 
Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 

 
Ρομά Γύφτος/Γύφτισσα 

Τσιγγάνος/Τσιγγάνα Ταξιδευτές 

Δεν ξέρω Άλλο: 
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Οι Ρομά έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
* 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Είναι σκουρόχρωμοι Είναι βρώμικοι 

Δεν ξέρουν να μιλήσουν ή μιλούν περίεργα Είναι γοητευτικοί 

Δεν ξέρουν να διαβάσουν και να γράψουν Φορούν περίεργα και αταίριαστα ρούχα 

Είναι ελεύθεροι (δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της κοινωνίας) 

Βιώνουν διακρίσεις και προκαταλήψεις, οι οποίες τους εμποδίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία 

Έχουν δικά τους ήθη και έθιμα (π.χ. θρησκεία) Είναι αγενείς 

Δουλεύουν σκληρά 

Είναι επικίνδυνοι (σχετίζονται συνήθως με κλοπές, ναρκωτικά και εν γένει παράνομες πράξεις) 

Είναι άσχημοι 

Ζουν μόνο σε καταυλισμούς 

Κάποιοι σπουδάζουν και ακολουθούν τον ενδεδειγμένο τρόπο ζωής 

Έχουν ένα δικό τους τρόπο να κατανοούν τα πράγματα, διαφορετικό, αλλά όχι κατακριτέο 

 
Άλλο: 
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Δικαίωμα στην πρόσβαση στην υγεία έχουν όλες και όλοι εκτός από εκείνες/ους που: 
* 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 
 

Δεν έχουν όλα τα νόμιμα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν ποιοι/ες είναι (ληξιαρχική πράξη, ΑΜΚΑ, ταυτότητα) 

Δεν ακολουθούν τις οδηγίες των ιατρών και τις ενδεδειγμένες προληπτικές διαδικασίες (π.χ. τακτικές εξετάσεις, διακοπή καπνίσματος κλπ.) 

Δεν έχουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους να ανταπεξέλθουν σε έκτακτες ανάγκες (π.χ. φαρμακευτική αγωγή, ειδικές εξετάσεις κλπ.) 

Δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς του συστήματος υγείας (π.χ. χρήση μάσκας, τήρηση ωραρίων στα επισκεπτήρια των νοσοκομείων, 

κανόνες υγιεινής, συνέπεια στα ραντεβού κ.ά.) 

Σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, όλες/οι έχουν πρόσβαση στην υγεία ανεξαρτήτως των παραπάνω. 

Δεν ξέρω τι ισχύει από τα παραπάνω Άλλο: 
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Οι συνθήκες και οι κανόνες υγιεινής που αποτελούν 
προϋπόθεση για την πρόληψη ασθενειών και τη διατήρηση της κατάστασης της υγείας: * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
Κατανοούνται από όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο (π.χ. η αποστείρωση των μπιμπερό θεωρείται απαρέγκλιτος κανόνας υγιεινής για όλες τις 

μητέρες) 

Εφαρμόζονται από όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο (π.χ. όλες οι μητέρες αποστειρώνουν τις πιπίλες των μωρών τους) 

Δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι για όλους και πρέπει να επικοινωνούνται με τρόπο που δείχνει σεβασμό στις ανάγκες του άλλου ανθρώπου 

 
Άλλο 

 
Συνήθη προβλήματα που επηρεάζουν την πρόσβαση των μελών της Ρομά κοινότητας στις κοινωνικές 

υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας είναι: * 
Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 

 
Ο τόπος κατοικίας (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές) Ο αναλφαβητισμός 

Η αδιαφορία 

Η έλλειψη πιστοποιητικών εγγράφων Οι οικονομικές συνθήκες 

Η κουλτούρα (δεν ταιριάζει στην κουλτούρα τους ο τρόπος που λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές) 

Η αρνητική στάση των επαγγελματιών απέναντί τους Τίποτα από τα παραπάνω, έχουν άμεση 

πρόσβαση παντού Δεν ξέρω 

 
Άλλο: 
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Ερωτήσεις Γνώσεων 
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Η Χ είναι Ρομά, 6 μηνών έγκυος, δεν έχει ΑΜΚA και διαμένει σε καταυλισμό. Για κάθε μια από τις 
παρακάτω προτάσεις, σημειώστε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. 

* 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω 

Εφόσον δεν έχει 

ΑΜΚΑ δεν έχει 

δικαίωμα πρόσβασης 

σε υπηρεσίες 

φροντίδας κύησης 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον δεν έχει 

ΑΜΚΑ δεν έχει 

δικαίωμα πρόσβασης 

σε μαιευτική φροντίδα 
τοκετού 

 

 

 

 

 

 

Η παρέμβαση 

Διαμεσολαβητριών/ 

των Ρομά για την 

καλύτερη επικοινωνία 

με μια γυναίκα 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της λήψης 

ιστορικού δεν 

δηλώνεται ως τόπος 

διαμονής η περιοχή 

του καταυλισμού 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της λήψης 

ιστορικού δηλώνεται 

ως τόπος διαμονής η 

περιοχή του 

καταυλισμού και το 

πλησιέστερο Κέντρο 

Κοινότητας Ρομά του 

Δήμου που ανήκει 

 

 

 

 

 

 



3/12/22, 8:38 PM Social Survey - REACH_POST_CAPACITY BUILDING 
 

16  

 
Πόσο ικανή/ός νιώθετε να υποστηρίξετε τις γυναίκες στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας; Από το 1-5, όπου 1 καθόλου ικανή/ος και 5 πάρα πολύ ικανή/ος, παρακαλώ 
σημειώστε: * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

 
  1 

2 

  3 

  4 

  5 

 

 Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω 

Πριν από κάθε κολπική 

εξέταση πρέπει να 

ερωτάται η γυναίκα για 

να δώσει τη 

συγκατάθεσή της 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πολιτισμική Επάρκεια 
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Στην περίπτωση δυσκολίας στην επικοινωνία με γυναίκες Ρομά, με βάση την κλίμακα 1-5 (καθόλου-
πάρα πολύ), 
αξιολογείστε τη χρησιμότητα του καθενός από τα παρακάτω: 
* 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 

Άλλη γυναίκα Ρομά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάδελφος που έχει 

εκπαιδευτεί σε θέματα 

που αφορούν στην 

κοινότητα Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μητέρα της γυναίκας 

Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Υπηρεσία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαμεσολαβήτρια/τής 
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Παρακαλώ σημειώστε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε στις παρακάτω προτάσεις: * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
Συμφωνώ Διαφωνώ Δεν ξέρω 

Οι γυναίκες Ρομά ζουν 

πιο κοντά στη φύση 

και στο ένστικτό τους, 

άρα δεν χρειάζονται 

την ίδια καθοδήγηση 

στην κύηση 

 

 

 

 

 

 

Οι έγκυες Ρομά 

γνωρίζουν την 

οργάνωση του 

συστήματος υγείας της 

Ελλάδας 

 

 

 

 

 

 

Οι Ρομά οικογένειες 

δεν δικαιούνται το νέο 

επίδομα γέννησης των 

2.000 ευρώ 

 

 

 

 

 

 

Οι γυναίκες Ρομά 

δέχονται συχνά 

υποτιμητικές 

συμπεριφορές στις 

δομές υγείας 
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Παρακαλώ σημειώστε για τα παρακάτω με βάση την κλίμακα 1-5 (καθόλου – Λίγο - Αρκετά – Πολύ 
- Πάρα πολύ): * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 

 
1 2 3 4 5 

Είμαι εξοικειωμένη/ος 

με το κοινωνικό και 

πολιτισμικό υπόβαθρο 

των Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

υπερασπιστώ ως 

μάρτυρας σε δημόσιο 

χώρο έναν/μια Ρομά 

που υφίσταται διάκριση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω άνετα να 

προσεγγίσω μια 

γυναίκα Ρομά για 

συζήτηση σε 

περίπτωση που 

υποψιάζομαι ότι είναι 

θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζω πού να 

παραπέμψω μια 

γυναίκα Ρομά που είναι 

θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

αναγνωρίσω μερικά 

βασικά σημάδια βίας 
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Νιώθω ικανή/ός να 

κατευθύνω γυναίκες 

Ρομά στο δημόσιο 

σύστημα υγείας 
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1 2 3 4 5 

Νιώθω άνετα να 

συμβουλεύσω μια 

Ρομά γυναίκα για τη 

σημαντικότητα της 

συνεχιζόμενης 

παρακολούθησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

παρέχω υπηρεσία/ 

ενημερώσω/ 

καθοδηγήσω Ρομά 

οικογένειες σχετικά με 

τα επιδόματα που 

δικαιούνται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

παρέχω υπηρεσία/ 

ενημερώσω/ 

καθοδηγήσω Ρομά 

οικογένειες σχετικά με 

την έκδοση επίσημων 

εγγράφων (βεβαίωση 

μόνιμης κατοικίας, 

ΑΜΚΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω ικανή/ός να 

παρέχω υπηρεσία/ 

ενημερώσω/ 

καθοδηγήσω γυναίκες 

Ρομά σχετικά με τις 
μεθόδους 

αντισύλληψης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζω τα ιδιαίτερα 

προβλήματα που 

ενδέχεται να 

αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες Ρομά 
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1 2 3 4 5 

Νιώθω ικανή/ός να 

προσαρμόσω τις 

γνώσεις μου στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των 

Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω άνετα κατά τη 

διάρκεια επικοινωνίας 

με Ρομά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω άνετα να 

μιλήσω με μια έφηβη 

Ρομά έγκυο για 

αντισύλληψη, 

εμβολιασμούς και 
σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα 

νοσήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιώθω άνετα να 

συμβουλεύσω μια 

Ρομά μητέρα για την 

υγιεινή και ασφάλεια 

του νεογνού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σενάρια 
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Η Χ είναι 7 μηνών έγκυος στο πέμπτο της παιδί, είναι 27 ετών, δεν έχει ΑΜΚΑ και διαμένει σε 
καταυλισμό. Αναζητά γυναικολόγο σε δημόσιο μαιευτήριο. Σήμερα έχει ραντεβού μαζί σας και δεν έχει εμφανιστεί. 
Παρακαλώ σημειώστε ποια 
πρόταση ταιριάζει σε εσάς. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία: * 
Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 

 
Σέβομαι και κατανοώ την επιλογή της να κυοφορήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κατανοώ το λόγο που μπορεί να της είναι δύσκολο να έρθει στο ραντεβού 

μας. 

Προσβάλλομαι που δεν έχει έρθει στο ραντεβού μας. 

Δεν κατανοώ γιατί θέλει να μεγαλώσει ένα παιδί σε τέτοιες συνθήκες. 

Ανησυχώ για εκείνη και για το παιδί της και θέλω να τη βοηθήσω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. 

Νιώθω καλά που θα μπορέσω να τη βοηθήσω. 

Ενημερώνω τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αγέννητου παιδιού. 

Νιώθω την ανάγκη να συμβουλευτώ κάποια/ον με περισσότερες γνώσεις και εμπειρία επί του θέματος. 

Γνωρίζω τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά. Άλλο: 
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Η Χ γέννησε ένα υγιές νεογνό. Στη διάρκεια των κολπικών εξετάσεων στον τοκετό η Χ έδειχνε ιδιαίτερη δυσφορία. Ο 
σύζυγός της είχε επιθετική συμπεριφορά προς τις μαίες δύο φορές που του ζήτησαν να αποχωρήσει από το 
δωμάτιο για να πραγματοποιήσουν τη νοσηλεία. Η Χ επιστρέφει στον καταυλισμό της με το παιδί. Η 
επικοινωνία σας είναι δύσκολη. Ποιες οι ενέργειες σας; Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία: * 
Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 

 
Δεν έχει νόημα να της εξηγήσω πολλά, αφού δεν επικοινωνούμε επαρκώς, αλλά θα της δώσω κάποια χρήσιμα ενημερωτικά φυλλάδια που έχω στη 

διάθεσή μου 

Δεν έχει νόημα να της μιλήσω για μεταγεννητική παρακολούθηση γιατί οι γυναίκες Ρομά γενικώς δεν είναι πρόθυμες για κάτι τέτοιο 

Θα επικοινωνήσω με το Κέντρο Υγείας της περιοχής της 

Θα επικοινωνήσω με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου της. 

Θα συζητήσω μαζί της και θα προγραμματίσω επί τόπου το επόμενο ραντεβού για έλεγχο στη λοχεία 

Υποψιάζομαι ότι η Χ είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά φοβάμαι να κάνω κάτι για αυτό 

Υποψιάζομαι ότι η Χ είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά δεν νιώθω ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση να το διαχειριστώ 

Υποψιάζομαι ότι η Χ είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, το συζητάω μαζί της και την παραπέμπω στις κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες 

Σημειώνω στο ιστορικό της ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για ψυχολογικές διαταραχές στη λοχεία 

Επειδή ο σύζυγός της είναι επιθετικός δεν παραπέμπω ή συζητάω μαζί της για θέματα αντισύλληψης 

Δεν γνωρίζω σε ποιες κοινωνικές υπηρεσίες μπορώ να την παραπέμψω Άλλο: 
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Η Μ είναι Ρομά, 16 ετών και είναι έγκυος 5 εβδομάδων. 
Επιθυμεί να κάνει έκτρωση. Ποιες οι ενέργειές σας; Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία: 

* 
Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν: 

 
Ενημερώνω και τους δύο γονείς της χωρίς να της το πω 

Της εξηγώ ότι πρέπει να ενημερωθεί και να τη συνοδεύσει τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς και διευθετώ την ενημέρωση του γονέα της επιλογής 
της 

Της λέω ότι είναι κρίμα να διακόψει μια κύηση και να το ξανασκεφτεί 

Προσπαθώ να την πείσω να κρατήσει αυτή την κύηση για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κοινότητά της 

Τη ρωτάω γιατί δεν έχει ενημερωθεί για τις μεθόδους αντισύλληψης 

Τη ρωτάω αν έχει επαρκή ενημέρωση για τις μεθόδους αντισύλληψης και αν όχι την ενημερώνω ή την παραπέμπω στους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας 

 
Άλλο: 

 
 
 

Ευχαριστούμε πολύ! 

21.02.2022 – 12:25 

 
Υποβολή της έρευνάς σας 

Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτή την έρευνα. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ REACH 

 

FOCUS GROUPS ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 

1. Κατά πόσο ανταποκρίθηκε το σεμινάριο στις προσδοκίες σας; Θα συμμετείχατε 
άμεσα σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο σχετικά με την 
εξυπηρέτηση/φροντίδα Ρομά; 

2. θα θέλατε τέτοια σεμινάρια να γίνονται πιο συχνά; 
3. Αναφέρατε ένα θετικό στοιχείο που ξεχωρίζετε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
4. Αναφέρατε ένα αρνητικό στοιχείο που ξεχωρίζετε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
5. Που/σε σχέση με τι, πιστεύετε ότι σας βοήθησαν περισσότερο τα σεμινάρια;   
6. Οι θεματικές που συζητήθηκαν συνέβαλαν στην κάλυψη των αναγκών σας στο πεδίο 

της εργασίας σας;  
7. Από το συνδυασμό των σεμιναρίων και του εκπαιδευτικού υλικού που συναντήσατε 

στην πλατφόρμα, τι κρατάτε περισσότερο; Τι ήταν αυτό που ανταποκρίθηκε 
περισσότερο στις ανάγκες σας; 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

FOCUS GROUP ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 

1. Ποιο πιστεύετε ήταν το βασικό κίνητρο για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο 
σεμινάριο; 

2. Υπήρχε ενδιαφέρον-αλληλεπίδραση από πλευράς των συμμετεχόντων; (η ερώτηση 
αυτή στόχο έχει να διερευνήσει την καταλληλότητα της χρήσης του zoom σε τέτοιες 
περιπτώσεις ή τη δέσμευση των συμμετεχόντων/ουσών στα σεμινάρια; Καλύτερα να 
διευκρινιστεί με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια του fg) 

3. Υπήρχε κάποια δυσκολία στην όλη διαδικασία; (το ίδιο κι εδώ) 
4. Οι θεματικές που επιλέχθηκαν πιστεύετε ότι ήταν κατάλληλες;  
5. Βάσει ποιων κριτηρίων, αν υπήρχαν, διαμορφώσατε τις παρουσιάσεις σας (π.χ. 

επιθυμία καταπολέμησης συγκεκριμένων στερεοτύπων που πιστεύετε ότι θα είχαν 
οι συμμετέχοντες/ουσες;); 

6. Πως θα αξιολογούσατε συνολικά τα σεμινάρια σε σχέση με τις γνώσεις που έλαβαν 
οι συμμετέχοντες/ουσες; (στόχος της ερώτησης είναι να υπάρξει από την πλευρά των 
ερωτώμενων μια συνολική εκτίμηση των σεμιναρίων σε σχέση όμως με τους 
συμμετέχοντες, δηλαδή πέτυχαν το σκοπό τους (με βάση τη δική τους κρίση); Τι θα 
άλλαζαν, αν άλλαζαν κάτι; Είπαν όσα ήθελαν να πουν; Ενδεχομένως η απάντηση να 
δοθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα έχει προηγηθεί, οπότε η ερώτηση αυτή 
είναι backup).  

 

 


