
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου προχωρεί µέσω του Τµήµατος Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων στην υλοποίηση προγραµµάτων που αφορούν τις 

ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πρόγραµµα I AM ROMA χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  

 

                     

                                        

                                    

                                         ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
«SPECIFIC PROGRAMME: FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZEN SHIP 

2007 - 2013 
PROJECT PROPOSAL: I AM ROMA: CHANGING MINDSETS» 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  
Fundamental rights and citizenship 2007 – 2013 µε τίτλο «I AM ROMA» 
 
Το πρόγραµµα µε τίτλο  “Ι ΑΜ ROMA” έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας σε θέµατα διακρίσεων και την προσπάθεια απαλοιφής 
διαφόρων στερεοτύπων των Ροµά γενικά και ειδικότερα των παιδιών Ροµά. 
 
Στο πρόγραµµα συµµετέχουν: 
                           1. ∆ήµος Ηρακλείου (Ελλάδα) 
                          2. Μπέλφαστ (Ιρλανδία) 
                          3. Πράγα (∆ηµοκρατία Τσεχίας)  
                          4. Τιµισοάρα (Ρουµανία) 
                          5. Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 
                          6. Βουκουρέστι (Ρουµανία) 



                          7. ∆ήµος Ντόµπριτς (Βουλγαρία) 
                          8. ∆ήµος Σίντρα (Πορτογαλία)  
                           
Ο Επικεφαλής Εταίρος του προγράµµατος είναι ο ∆ήµος Σίντρα της 
Πορτογαλίας και το έργο έχει ως προυπολογισµό 870.430,00€ (για κάθε 
εταίρο αναλογούν 40.000,00 ευρώ). 
 
Οι ενέργειες στο πλαίσιο του προγράµµατος που έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί είναι: 
1. το  πρώτο  διακρατικό  εργαστήρι  (workshop) πραγµατοποιήθηκε 

στη  Σίντρα  της Πορτογαλίας 26 – 29 Σεπτεµβρίου . Ο σκοπός του  
εργαστηρίου  ήταν η  αποτελεσµατική  διαχείριση  του 
προγράµµατος για το  οικονοµικό  και  φυσικό  αντικείµενο .  Γι ’  αυτό  
το  λόγο  στο  εργαστήρι  συµµετείχαν στελέχη  του  τµήµατος 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του  ∆ήµου  Ηρακλείου  και  µέλη  της 
Τοπικής Οµάδας  ∆ράσης (Τ .Ο.∆. ) Το  εργαστήριο  είχε  σαν στόχο ,  
την ενδυνάµωση  και  τον εµπλουτισµό  των γνώσεων της Τοπικής 
Οµάδας ∆ράσης µε  δεδοµένα που  προέρχονταν από  στελέχη  του  
Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα ∆ικαιώµατα των Ροµά,  από  ειδικούς 
σε  θέµατα εκστρατειών κατά των διακρίσεων από  νοµικούς που  
ανέλυσαν την νοµοθεσία για την προστασία των Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων, καθώς και  από  ειδικούς επικοινωνιακών 
στρατηγικών, που  έχουν µε  επιτυχία εφαρµοστεί  στην Ευρώπη .  

2. Στη  συνέχεια τα µέλη  της Τοπικής Οµάδας ∆ράσης συντάσσουν 
το  Σχέδιο  ∆ράσης, χρησιµοποιώντας και  αναπτύσσοντας 
εργαλεία και  ιδέες που  αποκτήθηκαν στο  εργαστήρι   που  σε 
συνδυασµό  µε  την εµπειρία των µελών  της Τ .Ο.∆. 

  
«Το  πρόγραµµα I am Roma αφορά µία  από  τις ευπαθείς οµάδες του  
πληθυσµού . Περιλαµβάνει  µια εκστρατεία µε  στόχο  να µεταβάλλει  τα 
αρνητικά στερεότυπα της τοπικής κοινωνίας απέναντι  στους Ροµά  
και  ειδικότερα στα παιδιά Ροµά. Ο ∆ήµος Ηρακλείου  µέσω των 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων προσπαθεί  ακόµη  και  σε  περίοδο  
οικονοµικής  κρίσης να  εντοπίσει  τρόπους ενίσχυσης  όλων των 
ευπαθών οµάδων του  πληθυσµού . Είµαι  βέβαιος ότι  µε  σκληρή  
δουλειά και  µε  την βοήθεια των δηµοτών µας  θα το  καταφέρουµε .» 
σχολίασε ο  Αντιδήµαρχος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του  
∆ήµου Ηρακλείου κύριος Γεώργιος Αεράκης.   
 
 
 
Η διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος είναι 24 µήνες µετά την υπογραφή 
της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Grand Agreement) από 01/02/2011 έως 
31/01/2013.  
 


