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Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ
(5) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
«PROACTIVE: Prevent Roma discrimination providing mediation skills to police
officers» (GA no JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451)
Το KE.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (REC PROGRAMME 2014-2020) Έργου με την ονομασία
«PROACTIVE: Prevent Roma discrimination providing mediation skills to police
officers» (Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων
κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς) και λαμβάνοντας υπόψιν α. το υπ΄
αριθ. JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9451 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εταιρικής σύμπραξης του Έργου, β. την υπ’ αριθ. 277
από 17/01/2017 Απόφαση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., γ. την υπ’ αριθ. 33/2016
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου («Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα» - ΦΕΚ Α 280), δ. τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/1997, υπ’ αριθ.
7730-β από 27/92017 Απόφαση συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων,
προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Εκπαιδευτών (Trainers) αστυνομικού
προσωπικού για την υλοποίηση της Δράσης υπ’ αριθ. 2 του υπ’ αριθ. 2 Πακέτου
Εργασιών (WorkStream2) του Έργου με τίτλο «Εκπαίδευση Ελλήνων αστυνομικών
σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας (Training of
Greek Police Officers on Social Mediation and Preventive Security Issues)».

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Εκπαιδευτές απαιτείται να έχουν τα παρακάτω προσόντα:


Ακαδημαϊκές γνώσεις ή/και αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε σχετική ως
προς το Ευρωπαϊκό Έργο εξειδίκευση, σε θέματα προληπτικής ασφάλειας
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ή/και διαπολιτισμικής θεωρίας ή/και κοινωνικής διαμεσολάβησης ή/και
κοινωνιολογίας ή/και ψυχολογίας ή/και νομικής ή/και εγκληματολογίας, ή/και


Αποδεδειγμένη πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ένταξης
Ρομά ή/και προληπτικής ασφάλειας με έμφαση σε θέματα Ρομά.

Συνεκτιμώμενα προσόντα για την τελική επιλογή των εκπαιδευτών, οι οποίοι θα
αναλάβουν το σχετικό εκπαιδευτικό έργο, προβλέπονται να είναι επικοινωνιακές
δεξιότητες και στάσεις/αντιλήψεις ως προς την κοινωνική ομάδα των Ρομά, που
θα εκτιμηθούν στη διάρκεια της διενέργειας Βιωματικού Εργαστηρίου με την
συμμετοχή Ρομά συν-εκπαιδευτών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής
καλούνται να υποβάλουν:
1. Αίτηση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.
2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες), σε μορφή europass, στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά,
κ.λπ.) και προϋπηρεσίας.
έως

και

3

Νοεμβρίου

2017

στην

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου kemea@proactivemediators.eu, με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος:
Αίτηση συμμετοχής – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών
Αστυνομικών.
Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για
τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στον κ
Αλειφέρη Δημήτριο, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 395).
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