
“Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την 

Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και 

πολιτικής κινητοποίησής τους”

1. του έργου

2. του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

3. της Alternative Innovative Development - AID

� Ιστότοπος: https://rtransform.eu/
� Facebook: RTransform.eu
� Twitter: @ Rtransformeu
� Instagram: rtransform.eu

� Ιστότοπος: https://www.ampelokipi-menemeni.gr
� Facebook: https://www.facebook.com/d.ampelokipon
� e-mail: kentrokoinotitas@ampelokipi-menemeni.gr
� e-mail:v.vatali@ampelokipi-menemeni.gr
� Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Οδυσσέως Ανδρούτσου 2, 
Οικισμός Αγ. Νεκταρίου 

� Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 771 607, 2310 771 480

� Ιστότοπος: https://aid.com.gr
� Facebook: https://www.facebook.com/aid.com.gr
� e-mail: contact.aidorg@gmail.com

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

u Συντονιστής του έργου: Drom Kotar Mestipen - Σύλλογος 
Γυναικών Ρομά, Καταλονία- Ισπανία 

u Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Ελλάδα

u Roma People and Social Innovation Programme - 
Directorate General for Civic and Community Action, 
Καταλονία - Ισπανία

u Alternative Innovative Development (AID) - Αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία, Ελλάδα

u Πανεπιστήμιο Coventry - Centre for Dance Research, 
Αγγλία

u Amrita Pályaorientációs BarátiKör Egyesület, Ουγγαρία

u Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, 
Βουλγαρία

u Care for young people's future CIC, Αγγλία

u Ambédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, 
ÁltalánosIskolaes Martin Luther King Középiskolai 
Kollégium, Ουγγαρία

Πάρε μέρος:
 
- στις εκπαιδευτικές Συγκεντρώσεις των γυναικών Ρομά
- στα εκπαιδευτικά Εργαστήρια στην κοινότητά σου
- στην προβολή και διάχυση των δράσεων του έργου
- ως εθελόντρια στις εκπαιδευτικές Συγκεντρώσεις των 

γυναικών Ρομά
- ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού

Εταίροι

Πώς μπορείς να συμμετέχεις στο έργο

Ενημερώσου από τους ιστότοπους: 



Το έργο RTRANSFORM Οι στόχοι του έργου Οι δράσεις του έργου

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να εισακουσθεί η 
«φωνή» των γυναικών Ρομά στη διαμόρφωση πολιτικών 
συστάσεων και στη χάραξη πολιτικών σε εκπαιδευτικά 
θέματα. 

 

� Να υλοποιηθούν με επιτυχία οι εκπαιδευτικές 
Συγκεντρώσεις γυναικών Ρομά σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες: 
Αγγλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ελλάδα

� Να γίνουν οι γυναίκες Ρομά πιο ενεργές, συμμετέχοντας 
στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου τους

� Να καταρριφθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις για 
τις γυναίκες  Ρομά

� Να ενισχυθούν και να ενδυναμωθούν οι προσδοκίες των 
νεαρών κοριτσιών και των γυναικών Ρομά για την 
εκπαίδευση 

Επιμέρους στόχοι είναι: 

� Η διοργάνωση εκπαιδευτικών Συγκεντρώσεων 
γυναικών Ρομά 

� Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε σχολεία 
και Κέντρα Κοινότητας

� Η υλοποίηση δράσεων διάχυσης και προβολής του 
έργου 

� Η δημιουργία ισχυρού δικτύου συνεργασίας 
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να 
προωθηθούν οι προτάσεις που προκύπτουν μέσα από 
τις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις των γυναικών 
Ρομά 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης συμμετέχει ως 
εταίρος στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Οι γυναίκες 
Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την 
Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής 
τους”, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+.
Πρόκειται για ένα έργο, στο οποίο συμμετέχουν εννέα 
εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες: Ισπανία, Αγγλία, 
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ουγγαρία, με σκοπό τη μετατροπή 
των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλη την Ευρώπη, μέσω 
της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησης των νεαρών 
κοριτσιών και γυναικών Ρομά. Αξιοποιώντας την πρακτική 
των «Συγκεντρώσεων», οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα και εφαρμόστηκαν επιτυχώς στην Ισπανία, οι 
γυναίκες συζητούν θέματα που τις απασχολούν, με κεντρικό 
άξονα την εκπαίδευση και καταγράφουν τις προτάσεις τους. 
Το έργο έχει διάρκεια τρία χρόνια και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση - πρόγραμμα Erasmus+.
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