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Το Έργο PROACTIVE αποβλέπει στην
υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού
«πρώτης γραμμής» για την αποτελεσματική
άσκηση του προληπτικού του έργου, με
σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού των Ρομά σε τοπικό επίπεδο.
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Προς αυτή την κατεύθυνση, η πιλοτική
•
εφαρμογή PROACTIVE σχεδιάστηκε κατά
τρόπο ώστε να αποτελέσει τη δοκιμή στο
•
πεδίο
εργαλείων
προληπτικής
διαμεσολάβησης με την ενεργό συμμετοχή
αστυνομικών που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα
κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας στο πλαίσιο της υλοποίησης
του Έργου.
Πάνω σε αυτή τη βάση, δημιουργήθηκαν 2 Τοπικές Ομάδες Δράσεις PROACTIVE σε
δυο περιοχές στόχους της χώρας (στο Χαλάνδρι Αττικής και στους Αμπελοκήπους
Μενεμένη Θεσσαλονίκης) και από το Μάιο μέχρι και το Νοέμβριο του 2018
πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις: 10 Στοχευμένες Ημερίδες
με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών Ρομά
κοινοτήτων, 7 Διαδραστικές Θεματικές Ημέρες, με τη συμμετοχή μελών των τοπικών
κοινοτήτων Ρομά και 4 Βιωματικά Εργαστήρια για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ
αστυνομικών, στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκπροσώπων Δημοτικών Αρχών,
διαμεσολαβητών Ρομά και μελών των τοπικών Ρομά κοινοτήτων, και την εμπέδωση
της ανάγκης συναντίληψης και συλλειτουργίας σε θέματα κοινωνικής ένταξης και
προληπτικής ασφάλειας.
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Η Πιλοτική Εφαρμογή στην πράξη
«Πραγματικά είδαμε
διαφορά. Δουλέψαμε
όλοι ομαδικά σε μια
κατεύθυνση, κι αυτό
είναι πολύ
σημαντικό.»

«Νομίζω ότι οι ισορροπίες που κρατήθηκαν ήταν

σωστές, παρ’ όλο που στην αρχή όλοι ήταν πολύ
φοβισμένοι για το πώς μπορεί να αυτό να λειτουργήσει.
…Διαμεσολαβήσαμε ακριβώς με τις ίδιες αποστάσεις και
από τη μία πλευρά και από την άλλη, είχαμε μαζί
δράσεις, ημερίδες και αποκτήσαμε ήδη μία σχέση
δημιουργώντας μια ομάδα δράσης μέσα από τον
καταυλισμό η οποία λειτούργησε κυρίως στο να φέρει
πιο κοντά την αστυνομία αλλά και τους εκπαιδευόμενους του PROACTIVE. Το
φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, και τώρα που ολοκληρώθηκε εμείς
συνεχίζουμε με την ομάδα, δεν έχει
σταματήσει δηλαδή με τη λήξη του
προγράμματος. Το μόνο μας έτσι αρνητικό
ήταν ότι θέλαμε παραπάνω, δηλαδή αν
μπορούσε να υπάρχει περισσότερος
χρόνος του προγράμματος. Πραγματικά
είδαμε διαφορά. Δουλέψαμε όλοι ομαδικά
σε μια κατεύθυνση, κι αυτό είναι πολύ
σημαντικό»
– Τοπικής Ομάδας Δράσης PROACTIVE Χαλανδρίου.

«Ο δήμος ήτανε πολύ
υποστηρικτικός και το κέντρο
κοινότητας σε ότι
χρειάστηκε...»

«Πιλοτική εφαρμογή σημαίνει να αποκτήσουμε

κοινό όραμα με σκοπό την ένταξη των Ρομά σε
μια ευνοούμενη κοινωνία…Προσπαθήσαμε να
εκπληρώσουμε στον απόλυτο βαθμό και να
καλύψουμε τις όποιες ανησυχίες και τα κενά που
υπάρχουν πάντοτε σε συνεργασία με το
δήμο…Ακούστηκαν όλες οι απόψεις και η προβληματική, τι προβλήματα έχουν
προκύψει από τη συνεργασία που είχε η κοινότητα με το δήμο και γενικά με την …..
πως θα μπορούσαμε εμείς στο πλαίσιο του πιλοτικού να συμβάλουμε να εξομαλυνθούν
κάποιες καταστάσεις όπως και έγιναν. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να αναπτύξουμε σχέσεις
ανάμεσα στην αστυνομία και στην κοινότητα λόγω των στερεοτύπων που υπάρχουν
και από τις δύο πλευρές και να προσπαθήσουμε να τα καταρρίψουμε ακόμα και με τη
διεξαγωγή ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης, το οποίο πραγματικά ήταν αποκάλυψη
καθώς είδαμε ότι με το αθλητικό πνεύμα και το αθλητικό ιδεώδες είδαμε πραγματικά
ότι μπορούμε να καταρρίψουμε οτιδήποτε «διαφορές» υπάρχουν»
- Τοπική Ομάδα Δράσης PROACTIVE Αμπελοκήπων Μενεμένης.
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Αξιολόγηση
των
επιπτώσεων
της
παρέμβασης του Έργου PROACTIVE
Οι συμμετέχοντες Αστυνομικοί χωρίστηκαν σε ομάδες, ακολουθώντας τη λογική
κλινικών ερευνών, για να διερευνηθεί η επίδραση του Έργου και να αξιολογηθεί η
δράση. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης που προέκυψαν στη συνέχεια κατέδειξαν
σαφώς την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης του Έργου
PROACTIVE. Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά στοιχεία δείχνουν σημαντική βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ αστυνομικών και κοινωνικών διαμεσολαβητών ενώ ταυτόχρονα
προκύπτουν και σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με την κατάργηση των
στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με τους Ρομά.
Η παρέμβαση υπήρξε καθοριστική στην ανάπτυξη συναντίληψης τόσο από την πλευρά
των συμμετεχόντων Αστυνομικών σε σχέση με τα θεμελιώδη προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι Ρομά κοινότητες όσο και από την πλευρά των Ρομά κοινοτήτων σε
σχέση με το ρόλο, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Αστυνομικών.
Τέλος, όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής διαμεσολάβησης, η
συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων αστυνομικών έχουν αποκτήσει
δεξιότητες κοινωνικής διαμεσολάβησης και έχουν αναγνωρίσει τη συνεισφορά τους
στο καθημερινό τους έργο.

Συνέδριο Λήξης PROACTIVE
Με επιτυχία διοργανώθηκε το καταληκτικό
συνέδριο του έργου PROACTIVE, στις 9
Νοεμβρίου 2018, στο Royal Olympic Hotel
στην Αθήνα, με την ενεργό συμμετοχή
όλων των συντελεστών της παρέμβασης,
καθώς και μελών τοπικών κοινοτήτων
Ρομά και Ρομά διαμεσολαβητών που
δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές
της χώρας.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
κήρυξε η Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κα Όλγα Γεροβασίλη, ενώ κεντρικές ομιλίες απηύθυναν η Ειδική Γραμματέας
για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά κα Αικατερίνη Γιάντσιου και ο Βοηθός
Προϊσταμένου Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας / Α.Ε.Α., Ταξίαρχος κ. Νικόλαος
Σκαρτσής.
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Κλειστό Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής
Μετά την ολοκλήρωση των ανοιχτών προς το κοινό εργασιών του Συνεδρίου,
πραγματοποιήθηκε κλειστό Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής με τη συμμετοχή
εκπροσώπων της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά,
αστυνομικών στελεχών, μελών κοινοτήτων Ρομά, κοινωνικών διαμεσολαβητών και
στελεχών φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την παρουσίαση από μέρους της
ομάδας έργου Συστάσεων Πολιτικής σε θέματα κοινωνικής ένταξης και προληπτικής
ασφάλειας, με έμφαση στην ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού για τη βελτίωση
των συναφών υπηρεσιών του.

Β’ κύκλος Ενημερωτικών
PROACTIVE

Ημερίδων

Μετά την ολοκλήρωση του α κύκλου των Ενημερωτικών Ημερίδων με σκοπό τη
διάχυση του γενικού σκοπού, των επιμέρους στόχων και των ειδικών δράσεων του
Έργου PROACTIVE κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2018, ακολούθησε ένας β κύκλος
Ημερίδων που διενεργήθηκαν κυρίως σε Αττική και Βόρειο Ελλάδα τον Αύγουστο
2018, καθώς και από 3 έως και 19 Οκτωβρίου 2018.

Επικοινωνία
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα, 101 77
τηλ.: 210 7481630
email: kemea@proactivemediators.eu
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