
 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  

 

Φορέας Υλοποίησης :  

Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

«Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)» 

   
Ωφελούμενοι: Γυναίκες ΡΟΜΑ της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και των Όμορων Δήμων 

του Νομού Μεσσηνίας, άνεργες ή υποαπασχολούμενες, ηλικίας 18-65 ετών, απόφοιτοι 

Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου ή άτομα που έχουν εγκαταλείψει τη σχολική εκπαίδευση 

 

Περιοχή Υλοποίησης:  Δήμος Καλαμάτας και Όμοροι Δήμοι του Νομού Μεσσηνίας 

 

Στόχος του Σχεδίου :  Στόχος του Σχέδιου   «Γυναίκες ΡΟΜΑ- Σχέδιο Πράσινη Πολιτεία-Μεσσηνία» αποτελεί η 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και η προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ανέργων, 

υποαπασχολούμενων γυναικών ΡΟΜΑ. Ειδικότερα το Σχέδιο ανταποκρίνεται στην παροχή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (περιβάλλον – ανακύκλωση)  

 

Περιεχόμενο του Σχεδίου :  Το Σχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες ενέργειες : 

1) Συμβουλευτική, πληροφόρηση, στήριξη γυναικών 

2) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια, 

οργάνωση/ψηφιοποίηση αρχείων κα) 

3) Συνέδρια-σεμινάρια-ημερίδες-θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών-εργαστήρια (workshops) 

με την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και οργανώσεων, με στόχο, 

ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ ΜΚΟ, 

γυναικείων οργανώσεων και άλλων φορέων.   

 
Ειδικότεροι Στόχοι του Σχεδίου είναι: 

 Η ενίσχυση των κοινωνικών και επαγγελματικών (επιχειρηματικών) δεξιοτήτων της ομάδας στόχου 

 Η διασύνδεση και ενίσχυση των δομών στήριξης και δομών  επιχειρηματικότητας  της ομάδας στόχου 

στην ευρύτερη περιοχή 

 Η δικτύωση και ο συντονισμός των τοπικών δομών και φορέων που εμπλέκονται  σε θέματα 

επιχειρηματικότητας 

 Η βελτίωση των εργαλείων υποστήριξης της επιχειρηματικότητάς τους 

 Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού των δομών 

επιχειρηματικότητας 

 Η εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων  «mentoring» , εμψύχωσης και υποστήριξης των νέων 

επιχειρηματιών 

 Η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων σε τομείς 

δραστηριοτήτων με υψηλή ζήτηση.  

 

Για την επίτευξη του ανωτέρω Στόχου, το Σχέδιο Δράσης αναπτύσσει  καινοτόμο σύστημα 

αλληλένδετων και αλληλεξαρτούμενων ενεργειών και δράσεων όπως αναλυτικά αναφέρονται: 

 

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΡΟΜΑ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ» 

 
 



  

  

 
 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής, απευθυνθείτε   στο  τηλ. Επικοινωνίας του  Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α ΔΟΜΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.:  2721097222 

Το Σχέδιο Δράσης «Γυναίκες Ρομά - Σχέδιο Δράσης Πράσινη Πολιτεία – Μεσσηνία»  υλοποιείται από τον Φορέα Παροχής 
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  
στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», Πράξη 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. 
(Γυναικείων Οργανώσεων)»,  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και 
λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», Γενική Γραμματεία  Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο 
Εσωτερικών  και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

1. Συμβουλευτική-ψυχοκοινωνική στήριξη, 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, 
διευκόλυνση της πρόσβασης στο κοινωνικό 
και εργασιακό περιβάλλον  

1. Ατομικές /ομαδικές συνεδρίες  

2. Ατομικοί Φάκελοι διάγνωσης αναγκών 
/παρακολούθησης ωφελούμενων 

  2. Θυρίδες επιχειρηματικότητας 
/Συμβουλευτική ανάπτυξης κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας γυναικών  ΡΟΜΑ 
(περιβάλλον) 

1. Ατομικές /ομαδικές συνεδρίες 

2. Επιχειρηματικά σχέδια βέλτιστης 
διαδρομής 

3. Πιλοτικό πρόγραμμα «δημιουργία  
κοινωνικής/ών επιχείρησης/εων γυναικών 

ΡΟΜΑ : ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ» 

3. Εκπόνηση οδηγού καθοδήγησης  
“Mentoring”  

Οδηγός καθοδήγησης “Mentoring” (έντυπη 
μορφή ή/και CD ROM) 

4.  Δικτύωση και συνεργασία σε τοπικό 
επίπεδο 

1. Πρακτικά συναντήσεων (έντυπη μορφή  
ή /και ηλεκτρονική μορφή) 

2. Οδηγός οργάνωσης –λειτουργίας 
δομών  (έντυπη μορφή ή/και CD ROM) 

5.  Ανάπτυξη πιλοτικού σχεδίου συνεργασίας 
με ΟΤΑ για  την ένταξη γυναικών ΡΟΜΑ σε 
ελεγχόμενες διαδικασίες ανακύκλωσης σε 
τοπικό επίπεδο 

Πιλοτικό σχέδιο  συνεργασίας με ΟΤΑ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,ΦΥΛΛΑΔΙΑ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΡΧΕΙΩΝ Κ.Α.) 

1. Εκπόνηση οδηγού ευαισθητοποίησης 
κοινού για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
& στερεοτύπων  και την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στον τομέα ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων 

Οδηγός ευαισθητοποίησης κοινού (έντυπη 
μορφή  ή /και       (CD ROM) 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
(WORKSHOPS) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
Μ.Κ.Ο., ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

1. Διοργάνωση (1) Forum Ευαισθητοποίησης 
για την αποδοχή της «διαφορετικότητας» 

1. Πρόσκληση (έντυπη μορφή  ή /και 
ηλεκτρονική μορφή) 
2. Πρόγραμμα εργασιών (έντυπη μορφή  
ή /και ηλεκτρονική μορφή) 
3. Αφίσα (έντυπη μορφή  ή /και 
ηλεκτρονική μορφή) 
4. Πρακτικά εργασιών (έντυπη μορφή  ή 
/και ηλεκτρονική μορφή) 

2.  Θεματικές συναντήσεις με εκπροσώπους 
Κοινωνικών Εταίρων για ζητήματα  
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού 
και προώθησης ανάπτυξης μορφών 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας ΕΚΟ 
(γυναίκες ΡΟΜΑ) 

1. Πρόσκληση (έντυπη μορφή  ή /και 
ηλεκτρονική μορφή) 
2. Πρόγραμμα εργασιών (έντυπη μορφή  
ή /και ηλεκτρονική μορφή) 
3. Αφίσα (έντυπη μορφή  ή /και 
ηλεκτρονική μορφή) 
4. Πρακτικά εργασιών (έντυπη μορφή  ή 
/και ηλεκτρονική μορφή) 

3. Διοργάνωση  βράβευσης  επιχειρηματιών 
στον τομέα  προώθησης νέων μορφών 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

1. Πρόσκληση (έντυπη μορφή  ή /και 
ηλεκτρονική μορφή) 
2. Πρόγραμμα εργασιών (έντυπη μορφή  
ή /και ηλεκτρονική μορφή) 
3. Αφίσα (έντυπη μορφή  ή /και 
ηλεκτρονική μορφή) 
4. Πρακτικά εργασιών (έντυπη μορφή  ή 
/και ηλεκτρονική μορφή) 

  

  

 
 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 


