
Στην Ελλάδα ζουν περίπου 180.000 µε 350.000 Ροµά 
οι οποίοι αποτελούν το 1 µε 2,5% του συνολικού 
πληθυσµού. Όπως υποστηρίζεται από έρευνες σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι Ροµά αντιµετωπί-
ζουν διακρίσεις κυρίως στους τοµείς της στέγα-
σης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της 
υγείας. Ο πληθυσµός των Ροµά φαίνεται να υποφέ-
ρει από καθοριστικούς παράγοντες που επηρεά-
ζουν την υγεία, όπως ο λιγότερο υγιεινός τρόπος 
ζωής, η χαµηλή πρόσβαση στην πρωτοβάθµια 
περίθαλψη και στις προληπτικές υπηρεσίες 
υγείας, η νοσηρότητα από µολυσµατικές αλλά και 
χρόνιες ασθένειες. Οι Ροµά τείνουν να χρησιµο-
ποιούν λιγότερο  τις υπηρεσίες υγείας σε σχέση 
µε τον γενικό πληθυσµό τόσο λόγω γλωσσικών και 
πολιτιστικών διαφορών, όσο και της έλλειψης 
γνώσης αναφορικά µε τα δικαιώµατά τους σε 
ζητήµατα πρόνοιας και διαθέσιµων υπηρεσιών.

Ενδυνάµωση των 
γυναικών Ροµά 

και καταπολέµηση 
των διακρίσεων 
στην πρόσβαση 

στην υγεία

Το περιεχόµενο του παρόντος ενηµερωτικού 
φυλλαδίου, απηχεί αποκλειστικά τις απόψεις του 

συντάκτη και είναι δική του ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για τη 

χρήση πληροφοριών που περιλαµβάνει.

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα «∆ικαιώµατα, Ισότητα 

και Ιθαγένεια» 2014-2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

www.romahealth.eu

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μάθετε περισσότερα 
σκανάροντας εδώ:



To έργο «REACH: Roma Women’s Empowerment and Fight 
against discrimination in ACcess to Health», αποσκοπεί στην 
καταπολέµηση των διακρίσεων κατά των Ροµά, µέσω της 
ανάπτυξης ενός συµπεριληπτικού περιβάλλοντος στην Πρωτο-
βάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), καθώς και της υποστήριξη της 
ισότιµης πρόσβασης των Ροµά στις υπηρεσίες υγείας. 

Η βασική ιδέα του έργου REACH είναι η αξιοποίηση των 
υπηρεσιών στα Κέντρα Κοινότητας και η δηµιουργία ενός 
λειτουργικού και αποδοτικότερου δικτύου µεταξύ αυτών, των 
κοινοτήτων Ροµά και της ΠΦΥ, προκειµένου να: 

• προάγεται η υγεία των Ροµά
•  εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα τους στην πρόσβαση στην 

υγειονοµική περίθαλψη
•  ενηµερώνονται οι Ροµά κοινότητες και να µαθαίνουν για 

θέµατα υγείας
•   αναπτυχθούν οι ικανότητες του στελεχιακού δυναµικού των 

ΚΚ και της ΠΦΥ για την κάλυψη των αναγκών των Ροµά
•   ενισχυθεί η συνεργασίας µεταξύ των Κέντρων Κοινότητας 

και της ΠΦΥ

Το έργο REACH επικεντρώνεται στην ενδυνάµωση των 
γυναικών Ροµά, των οικογενειών τους, καθώς και της νεολαί-
ας. Στοχεύει στη διεύρυνση της γνώσης του πληθυσµού σε 
θέµατα υγείας και στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 
καθώς και στην πιλοτική εφαρµογή ενός µοντέλου διαµεσολά-
βησης στον τοµέα αυτό. Κεντρικό ρόλο έχουν οι διαµεσολαβή-
τριες Ροµά, οι οποίες εκπαιδεύονται ώστε να λειτουργούν ως 
“πολλαπλασιαστές µηνυµάτων υγείας” για την προαγωγή της 
υγείας στην κοινότητα τους. Επιπλέον διαµεσολαβούν µε την 
ΠΦΥ και κατέχουν εργαλεία τα οποία µπορούν να χρησιµοποι-
ούν προκειµένου να επωφεληθούν τόσο οι ίδιες όσο και όλα τα 
µέλη των Ροµά κοινοτήτων. 

Η παρέµβαση στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την 
αποτελεσµατικότερη συνεργασία µε τα Κέντρα Κοινότητας των 
δήµων, τις δοµές ΠΦΥ και την κοινότητα των Ροµά. Συγκεκρι-
µένα, το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων του 
προσωπικού των ∆ήµων και των Κέντρων Κοινότητας, µε ή 
χωρίς Παραρτήµατα Ροµά, καθώς επίσης και του διοικητικού 
προσωπικού σε θέµατα σχετικά µε την υγεία και τις ανάγκες 
των Ροµά. 

Μέσα από την πιλοτική εφαρµογή του έργου και τη διαµόρφω-
ση πρωτοκόλλων συνεργασίας, προβλέπεται η δηµιουργία 
διατοµεακής συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων 
µερών. Ακόµα, στόχος είναι η ενηµέρωση όλων των µερών 
της κοινωνίας  σχετικά µε την ένταξη των Ροµά και τα οφέλη 
που αναµένεται να επιφέρει.

Το έργο REACH παρεµβαίνει στους επαγγελµατίες υγείας της 
ΠΦΥ µε στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισµικών δεξιοτήτων και 
την «καλλιέργεια» συµπεριληπτικής συµπεριφοράς προς τους 
Ροµά. Ειδικά, χαρτογραφώντας την παροχή υγειονοµικής 
περίθαλψης προς Ροµά, µοντέλα που εφαρµόζονται και 
βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε την εφαρµογή του νοµικού 
πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο επιδιώκει 
την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια διαπολιτισµικών 
δεξιοτήτων των επαγγελµατιών υγείας της ΠΦΥ, σε θέµατα 
σχετικά µε τους Ροµά, τις ανάγκες τους και τα δικαιώµατα τους.  
Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται οι πεποιθήσεις και οι στερεοτυ-
πικές συµπεριφορές των επαγγελµατιών υγείας για τους Ροµά, 
πριν και µετά την παρέµβαση του έργου.

«Μαθαίνω να φροντίζω 
τον εαυτό µου και την 
κοινότητα µου»

«Συνεργάζοµαι και 
συνεισφέρω σε ένα πιο 

υγιές µέλλον»

«Καλλιεργώ 
συµπεριληπτική 
κουλτούρα στην 
Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας »


