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Το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης έχει συμπεριληφθεί στην ατζέντα πολλών
ιδρυμάτων και έργων που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως, με στόχο να
βοηθήσουν εκείνους που αποκλείονται από την επικρατούσα κοινωνία και
στερούνται ίσων δικαιωμάτων λόγω της έλλειψης κατάλληλης εκπαίδευσης και
δεξιοτήτων που θα βελτίωναν τις πιθανότητές τους στην εργασία αγοράς και ως
εκ τούτου την ποιότητα της ζωής τους.

Η κοινωνική ένταξη είναι ένας από τους πιο σαφώς καθορισμένους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι κανένα από τα μέλη της ΕΕ δεν
εμποδίζεται να επωφεληθεί και να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική
πρόοδο. Ωστόσο, σήμερα δεν είναι μόνο τα μέλη της ΕΕ που έχουν γίνει το
επίκεντρο της προσοχής της ΕΕ, αλλά επίσης και πιθανώς σε μεγάλο βαθμό, οι
άνθρωποι που φτάνουν στην Ευρώπη, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και θέση
στην κοινωνία. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο κοινωνικός και ο εκπαιδευτικός
αποκλεισμός προκαλεί μεγάλη ζημιά στη συναισθηματική και διανοητική
ανάπτυξη όλων εκείνων που επηρεάζονται από την έλλειψη κατάλληλης
εκπαίδευσης και ίσων ευκαιριών για την αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών. Τα
άτομα με ειδικές ανάγκες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα διαφόρων
περιπτώσεων οι οποίοι έχουν πέσει θύματα διαφόρων καταστάσεων που
καθιστούν αδύνατη την εκμετάλλευση των ευκαιρίων που προσφέρονται σε άλλα
μέλη της κοινότητας.

Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη των αρχών των χωρών να συνειδητοποιήσουν ότι οι
εκπαιδευτικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, προσωπικές και σωματικές ανάγκες
αυτών των ανθρώπων πρέπει να ικανοποιηθούν με σκοπό να τους επιτρέψουν να
εξελιχθούν σε δημιουργικούς πολίτες. Εκείνοι που δεν μπορούν να εκπληρώσουν
τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κοινωνικών κανόνων ή
νόμων, όχι επειδή είναι εγγενώς «παραβατικοί» ή στερούνται επαρκούς
υποστήριξης από τους γονείς τους, βιώνουν διακρίσεις εντός αυτών των
κοινωνικών ρυθμίσεων ή ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και οικονομικούς
περιορισμούς που έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή.
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Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης πολλών νέων που στερούνται των
ίδιων ευκαιριών με τη γενική κοινωνία καθώς και τους νέους μετανάστες, η ΕΕ έχει
δημιουργήσει κοινωνικά προγράμματα που θα βοηθήσουν στη διαδικασία της
σταδιακής κοινωνικής ένταξής τους. Ωστόσο, θα ήταν πολύ αισιόδοξο να δηλώσουμε
ότι αυτή η μετάβαση λειτουργεί ομαλά καθώς υπάρχουν ορισμένα εμπόδια που
αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν. Το σχολείο είναι η περιοχή όπου οι διαφορές
μεταξύ των ντόπιων μαθητών και εκείνων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες
πρέπει να αποτελούν πλεονέκτημα, εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας την
πολιτιστική τους ευαισθητοποίηση για τον κόσμο γύρω τους. Ωστόσο, σε ορισμένες
περιπτώσεις, αυτή η εθνοτική και πολιτιστική διαφορά εξακολουθεί να είναι ένας
παράγοντας που ανταγωνίζεται τις σχολικές κοινότητες και, το χειρότερο, αυτή η
σύγκρουση μεταφέρεται πέρα από αυτήν. 

Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο του κοινωνικού
αυτοαποκλεισμού από ορισμένες ομάδες, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως
συνειδητή ή ασυνείδητη απόσυρση από την κοινωνία και άρνηση υιοθέτησης των
κανόνων και αξιών της έτσι ώστε να αποφευχθεί η αφομοίωση. Αυτή η μορφή
αυτοαποκλεισμού μπορεί να προκύψει από την αρνητική στάση των τοπικών
ομάδων πληθυσμού έναντι των θρησκευτικών, πολιτιστικών, γλωσσικών και
εθνοτικών μειονοτικών ομάδων. Από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να
παρακινηθεί από την προσωπική απόφαση, την πολιτιστική επιλογή ή την αίσθηση
της αποξένωσης. Μια τέτοια κατάσταση είναι χαρακτηριστική των στάσεων που
εκφράζονται έναντι των μειονοτικών ομάδων, των πολιτικών προσφύγων ή των
μεταναστών εργαζομένων.

Ως εκ τούτου, αυτός ο λόγος για την κοινωνική ένταξη και τον αποκλεισμό θα πρέπει
να περιλαμβάνει το ζήτημα των δικαιωμάτων των ατόμων για τα οποία συζητούνται
συχνά, αλλά σπάνια εφαρμόζονται στην πράξη μέσω της νομοθεσίας. Αυτά τα
δικαιώματα περιλαμβάνουν κυρίως το προνόμιο να έχουν πρόσβαση στην
εκπαίδευση, να μαθαίνουν τις δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους νέους και σε
όλους όσους χρειάζονται βελτίωση δεξιοτήτων να ενταχθούν στα κοινωνικά
στρώματα.
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1.Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η εκπαίδευση θεωρείται ως ένας τρόπος προετοιμασίας για τον κόσμο της εργασίας
και επιτρέπει την ένταξη στην εργασιακή σφαίρα. Επιπλέον, εκτός από τη βοήθεια
στην ανάπτυξη της κατανόησης και της ικανότητας της εκπαίδευσης και της κριτικής
σκέψης, ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία, η δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό
πνεύμα, η ομαδική εργασία και οι θετικές κοινωνικές αξίες. Με αυτόν τον τρόπο, η
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και η δια βίου μάθηση γίνονται οι κύριοι
μηχανισμοί κοινωνικής ένταξης και περιορίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού. Χάρη στην εκπαίδευση και τα επιτεύγματα σε αυτόν τον τομέα, η
κοινωνική συνοχή της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων πολλών κοινωνικών
ομάδων, είναι δυνατή και ρεαλιστική. 

Επιπλέον, η μεγαλύτερη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στον
περιορισμό της δυνατότητας δημιουργίας της «κουλτούρας της φτώχειας», η οποία
μεταφράζεται σε μη συμπερίληψη και μη συμμετοχή στους κύριους θεσμούς της
παγκόσμιας κοινωνίας και οδηγεί σε μια αίσθηση περιθωριοποίησης, εξάρτηση και
αδυναμία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος για
να βγούμε από την κατάσταση της φτώχειας και να αποφύγουμε την ανεργία,
μειώνοντας έτσι τον αριθμό των ατόμων που εξαρτώνται από τη βοήθεια των
κοινωνικών ιδρυμάτων. 

Η παρατεταμένη περίοδος των νέων που μένουν μακριά από εκπαιδευτικά ιδρύματα
λόγω έλλειψης των κατάλληλων δεξιοτήτων συμβάλλει σ' έναν αυξανόμενο αριθμό
ανέργων νέων, και επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας και κατά συνέπεια την
εθνική οικονομία και την κοινωνία. Αυτό που είναι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το
γεγονός ότι δεν είναι μόνο οι τοπικοί νέοι που είτε πρόθυμα είτε λόγω διαφόρων
συνθηκών απέχουν από την εκπαίδευση, αλλά και ο αυξανόμενος αριθμός νέων που
φτάνουν σε μια ξένη χώρα και οι οποίοι αντιμετωπίζουν την αδυναμία ή τη δυσκολία
να επωφεληθούν από εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να αποκτήσουν κατάλληλες
δεξιότητες που θα τους επέτρεπαν να επιτύχουν στο περιβάλλον υποδοχής.
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Λαμβάνοντας υπόψη το πολύ βασικό ζήτημα της ασφάλειας κάθε πολίτη, καθώς και
των νεοφερμένων με τις θεμελιώδεις πτυχές της βελτίωσης της ζωής τους, όπως η
πρόσβαση σε ιδρύματα υγείας και στην αγορά εργασίας, η εκπαίδευση είναι ο κύριος
παράγοντας που θα εγγυηθεί καλύτερο και πιο ασφαλές μέλλον και σταθερότητα.
Επιπλέον, η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα που επιβεβαιώνεται από όλα τα είδη διεθνών εγγράφων που
υποστηρίζουν ότι σε κάθε άτομο διασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης στην
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, όπου η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης
παρατηρείται.

Ως εκ τούτου, η δήλωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 14 - Δικαίωμα στην
εκπαίδευση, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ορίζει ότι: 

‘’Δεν επιτρέπεται να αρνείται σε κανένα άτομο το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κατά την άσκηση
οποιωνδήποτε καθηκόντων που αναλαμβάνει σε σχέση με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, το Κράτος
σέβεται το δικαίωμα των γονέων να διασφαλίζουν τέτοια εκπαίδευση και διδασκαλία σύμφωνα με τις δικές
τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις.”

Αυτός είναι ένας σαφής ορισμός της στάσης που έχει υιοθετήσει η ΕΕ σε σχέση με το
ζήτημα της εκπαίδευσης ως μέσου για την εξασφάλιση της κοινωνικής προόδου και
της συνοχής. (1)
Αποτελεί λοιπόν ευθύνη κάθε κράτους μέλους της ΕΕ να δημιουργήσει τέτοιες
ευνοϊκές συνθήκες που θα επιτρέψουν στους πολίτες της να αποκτήσουν τις
κατάλληλες δεξιότητες και τα προσόντα που θα τους επιτρέψουν να διαδραματίσουν
ορισμένους ρόλους στην κοινωνία.
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2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ
Τα εκπαιδευτικά μοντέλα του δρόμου δεν έχουν αντικαταστήσει πλήρως την
παραδοσιακή εκπαίδευση, ωστόσο ταιριάζουν στους γενικούς εκπαιδευτικούς
τρόπους και με το ευρύ φάσμα πολιτιστικών και διασκεδαστικών παραστάσεων
γεμίζουν το κενό, συμβάλλοντας στη γενική πολιτιστική ανάπτυξη.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκπαίδευση είναι ο παράγοντας που καθορίζει
ολόκληρη τη ζωή οποιουδήποτε ατόμου, όχι μόνο από την αρχή της μαθησιακής του
πορείας, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο που το συγκεκριμένο άτομο, δεδομένης της
σωστής ευκαιρίας, ξεκινά αυτή τη διαδικασία . Ως εκ τούτου, αξίζει να επισημανθεί
ότι ολόκληρη η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι χρήσιμη για την οικοδόμηση του
κοινωνικού κεφαλαίου που θα διαμορφώσει επιτέλους τη μελλοντική ζωή και την
επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτημα σχετικά με τη φύση του «κοινωνικού κεφαλαίου»
και με ποιο τρόπο πρόκειται να επηρεάσει τη ζωή των ανθρώπων. Σύμφωνα με τον
ορισμό που επινόησε ο Bourdieu (1986), το κοινωνικό κεφάλαιο είναι «το σύνολο των
πραγματικών ή δυνητικών πόρων που συνδέονται με την κατοχή ενός ανθεκτικού
δικτύου περισσότερων από λιγότερο θεσμοποιημένες σχέσεις αμοιβαίας γνωριμίας
και αναγνωρίσεων». [6] Με άλλα λόγια, αντιπροσωπεύει τις κοινωνικές σχέσεις και
τους πόρους που διατίθενται μέσω αυτών των σχέσεων. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι
τότε, το αποτέλεσμα των εμπλεγμένων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που διεξήχθησαν με τις οικογένειες, τους φίλους, τους συνεργάτες ή
οποιοδήποτε άτομο συναντήθηκε κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων ή τη συμμετοχή σε κάθε είδους καταστάσεις κατά τις οποίες θα
γινόταν η δημιουργία κοινωνικών δικτύων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η
συμμετοχή σε πολλούς τυπικούς ή μη τυπικούς τρόπους η εκπαιδευτική
δραστηριότητα εργάζεται για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου,
ενώ δημιουργεί ένα δίκτυο κοινωνικών επαφών.
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2.1.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο T & F4ALL στοχεύει στη μελέτη της ανάπτυξης του αθλητισμού με αναφορά
στη συμμετοχή και την εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος ατόμων, που
περιλαμβάνει μια διαφοροποιημένη ομάδα ανθρώπων, κυρίως, τους νέους, ωστόσο,
χωρίς να αποκλείονται και οι ηλικιωμένοι.

Έχοντας αυτό κατά νου, οι εταίροι έχουν προετοιμάσει έρευνες που αφορούν
εκπαιδευτικά μοντέλα δρόμου και αθλήματα δρόμου. Η ανάλυση αυτού του υλικού
παρείχε πολλές πληροφορίες, ρίχνοντας φως στον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του
ζητήματος σε καθεμία από τις χώρες εταίρους. Λόγω της διαφορετικής φύσης των
χωρών, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις έρευνες προσφέρουν μια
ενδιαφέρουσα επισκόπηση του τρόπου προσέγγισης αυτών των ζητημάτων.
Σύμφωνα με την αξιοποιήσα μεθοδολογία η έρευνα χωρίστηκε σε δύο κύρια μέρη, εκ
των οποίων το πρώτο επικεντρώθηκε στο ζήτημα της εκπαίδευσης στους δρόμους,
ενώ το δεύτερο αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός
αντιμετωπίζεται και πραγματοποιείται σε κάθε χώρα εταίρο.

Κάθε μία από τις υποκατηγορίες συζητείται με αναφορά σε διάφορες προσεγγίσεις
που πραγματοποιούνται από τις χώρες εταίρους:

2.1.1 Εκπαίδευση στον δρόμο
2.1.1.1  Διάφορες μορφές εκπαίδευσης στους δρόμους

Από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις έρευνες φαίνεται ότι ορισμένες
χώρες διαθέτουν πολιτιστική και αθλητική ψυχαγωγία στον ανοιχτό χώρο.

      Η Πολωνία μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλές μορφές θεατρικής ψυχαγωγίας
που χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα, τα θεατρικά έργα, την παντομίμα και άλλες
μορφές όπως εργαστήρια και συναυλίες. Όσον αφορά τον αθλητισμό, αυτό
περιλαμβάνει τις μορφές στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά, νέοι και
ενήλικες.
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      Στη Ρουμανία υπάρχουν εργαστήρια βασισμένα στη μουσική, το θέατρο, τη ζωγραφική
και την ταινία, με ομάδα στόχο για παράδειγμα τους νεαρούς πρόσφυγες. Στόχος τους είναι
η στήριξη στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, επικοινωνίας και γλωσσικών
δεξιοτήτων. Επιπλέον, τα εργαστήρια προωθούν την αμοιβαία κατανόηση του πολιτισμού
του άλλου, τη φιλία μεταξύ τους, παρέχουν στους συμμετέχοντες τη γνώση της τεχνικής
υποκριτικής και του τραγουδιού και τους επιτρέπουν να αυτοσχεδιάζουν με κείμενα,
τραγούδια και μουσική, τα οποία ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα.

      Όπως και στη Πολωνία, η Ιταλία έχει πολλά να προσφέρει όσον αφορά τη συμμετοχή σε
θεατρικές παραστάσεις του δρόμου που πραγματοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες,
κυρίως στο δρόμο, αλλά και σε παλιά κάστρα και ακόμη και παλιά τρένα τα οποία αποτελού
εξέχουσα θέση ως σκηνή της παράστασης. Οι συναυλίες και οι διαγωνισμοί δρόμου είναι
επίσης μορφές που προσελκύουν πολλούς νέους. 

      Η Κύπρος δεν αναφέρει θεατρικές παραστάσεις ή εργαστήρια, ωστόσο οι συναυλίες και
οι αθλητικοί διαγωνισμοί θεωρούνται μορφές δραστηριότητας του δρόμου.

      Η Σλοβενία προσεγγίζει το ζήτημα της εκπαίδευσης δρόμου με τη συμμετοχή των ΜΚΟ,
χαρακτηρίζοντάς την ως μη τυπική εκπαίδευση. Αυτό γίνεται εφιτκό με τη συμμετοχή
κέντρων νεολαίας, όπου οι εργάτες του δρόμου εργάζονται με νέους, πραγματοποιώντας
συζητήσεις. Διάφορες ΜΚΟ φιλοξενούν εκπαιδευτικά εργαστήρια με τους νέους, όπου
μαθαίνουν πρακτικές δεξιότητες χρήσιμες στην αγορά εργασίας. Μια άλλη ενδιαφέρουσα
πρωτοβουλία είναι οι λεγόμενες «γωνίες χαλάρωσης», όπου οι νέοι μιλούν για το από πού
προέρχεται η πρωτοβουλία. 

      Η Ισπανία προσφέρει ένα διαφοροποιημένο φάσμα δραστηριοτήτων στους δρόμους
που διατίθενται σε όλα τα είδη των συμμετεχόντων, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι
μπορούν να βρουν κάτι ενδιαφέρον που ικανοποιεί τις προσδοκίες ή τις ανάγκες τους.
Αυτά περιλαμβάνουν εκστρατείες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, εργαστήρια κινήτρων και
ομάδες υποστήριξης, τοπικές γιορτές, περιβαλλοντικές δραστηριότητες και φυσικά, όπως
στην περίπτωση άλλων χωρών εταίρων - αθλητικούς διαγωνισμούς.

    Η Τουρκία πραγματοποιεί εκπαίδευση στο δρόμο με τη μορφή εργαστηρίων,
παραστάσεων και διαγωνισμών, ωστόσο δεν προσδιορίζει τι είδους δραστηριότητα
καλύπτουν αυτά τα εργαστήρια και παραστάσεις. 
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      2.1.1.2 Εργασία στο δρόμο σε χώρες εταίρους

       Η Πολωνία προσεγγίζει το ζήτημα της οδικής εργασίας ως μορφή παιδαγωγικής
του δρόμου, με κάθε λογής άνθρωποι, αλλά κυρίως παιδιά, νέοι και επίσης άστεγοι,
από τους οποίους οι νέοι αποτελούν ένα μεγάλο αριθμό και με τους οποίους
συνεργάζεται ο "εργάτης του δρόμου".

       Η Ρουμανία δεν εισάγει την έννοια της εργασίας δρόμου και ως εκ τούτου δεν
χρησιμοποιείται στη εργασία με νέους, ωστόσο οι τοπικές ΜΚΟ είναι πιο
εξοικειωμένες με αυτήν την ιδέα λόγω του γεγονότος ότι ασχολούνται περισσότερο
με συνεργασίες με ιδρύματα από άλλες χώρες.

      Η Ιταλία αναφέρει μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην πρόληψη των νέων,
όπου η ιδέα βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: βοήθεια, ακρόαση και
παρακολούθηση. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη μορφή ενός κινητού
λεωφορείου, το οποίο μετακινείται από το ένα μέρος στο άλλο για 24 ώρες.

       Η Κύπρος δεν βλέπει την ιδέα των εν λόγω δράσεων ως κάτι πολύ κοινό, καθώς η
πλειονότητα της κοινωνικής εργασίας ανατίθεται σε ακτιβιστές και κοινωνικούς
λειτουργούς που εκπροσωπούν μη κερδοσκοπικούς και μη κυβερνητικούς
οργανισμούς.

       Η Σλοβενία περιγράφει την «εργασία στο δρόμο» ως μια ευρεία έννοια που
περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές, φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
που πραγματοποιούνται τόσο από άτομα όσο και από οργανισμούς και ως τέτοια
αναγνωρίζεται και είναι κοινή σε αυτήν τη χώρα.

       Η Ισπανία έχει κοινωνικά προγράμματα από τα τέλη της δεκαετίας του 1960,
ωστόσο μόλις πρόσφατα η χώρα έχει αναγνωρίσει την εργασία στο δρόμο ως μια
πολύ αποτελεσματική και μη θεσμοθετημένη μορφή συνεργασίας με εφήβους και
νέους που αντιμετωπίζουν κάθε είδους προβλήματα.

       Η Τουρκία δεν έχει τον ορισμό του «streetworking», ωστόσο το κοινωνικό έργο
πραγματοποιείται από Κέντρα Νεότητας και Ηγέτες Νεολαίας στο Υπουργείο
Νεότητας και Αθλητισμού, κέντρα νεολαίας των δήμων, το Υπουργείο Οικογένειας,
Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και ΜΚΟ.
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      2.1.1.3 Μορφές κοινωνικής εργασίας δρόμου

      Η Πολωνία πραγματοποιεί την οδική εργασία με τη μορφή ατομικής υποστήριξης
(νέοι εθισμένοι σε ψυχοδραστικές ουσίες), ομαδικές δραστηριότητες - πολύ χρήσιμες
με νέους και κοινοτικές δράσεις κατά τις οποίες μπορεί να βοηθηθεί μια ευρύτερη
ομάδα ανθρώπων.

       Ρουμανία - οι τρεις αναφερόμενες κατηγορίες, καμία ένδειξη ως προς το εύρος
της εργασίας τους.

       Ιταλία - όπως παραπάνω.

       Κύπρος - από τις τρεις κατηγορίες: ατομική υποστήριξη, ομαδικές
δραστηριότητες και κοινοτικές δράσεις, η πιο δημοφιλής είναι η τελευταία,
ακολουθούμενη από ομαδικές δραστηριότητες και ατομική υποστήριξη, αντίστοιχα.

       Σλοβενία - οι τρεις κατηγορίες, όπου είναι κυρίως ομαδικές δραστηριότητες και
κοινοτικές δράσεις εξαρτώνται από την ηλικία των παραληπτών, αλλά όταν πρόκειται
για ατομική υποστήριξη, καθορίζεται η απαραίτητη καθοδήγηση.

       Ισπανία - οι τρεις κατηγορίες - καμία ένδειξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

       Η Τουρκία προσφέρει στους νέους ατομική υποστήριξη, ομαδικές
δραστηριότητες που επιτρέπουν την ομότιμη μάθηση, καθώς και τη βιωσιμότητα
στην εργασία και, τέλος, κοινοτικές δράσεις. 

2.1.1.4 Τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο streetworking

       Πολωνία - το streetworking είναι μορφή κοινωνικής εργασίας που
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, των ΜΚΟ ή των
ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής ή και
εκτός αυτής (ανάλογα με τη ζήτηση για παροχή μιας τέτοιας υπηρεσίας).

       Ρουμανία - είναι κυρίως ΜΚΟ.

       Ιταλία - εθελοντές που εργάζονται σε ΜΚΟ, κοινωνικούς συνεταιρισμούς και
εκείνοι που εργάζονται σε κέντρα Νεολαίας.
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      Κύπρος - εκπροσωπούνται κυρίως από ΜΚΟ και άτυπες ομάδες πολιτών.

       Σλοβενία - κυρίως ΜΚΟ.

       Η Ισπανία διαθέτει ένα πολύ ευρύ φάσμα ιδρυμάτων, στα οποία
περιλαμβάνονται κέντρα Νεολαίας, ιδιωτικές εταιρείες και ΜΚΟ.

       Η Τουρκία πραγματοποιεί οδική εργασία μέσω της δραστηριότητας του
Υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και Δήμων που
εργάζονται με μειονεκτούντα άτομα, πρόσφυγες και τους τοπικούς μετανάστες.

2.1.1.5 Έννοιες της κοινωνικής εργασίας δρόμου

       Πολωνία - η έννοια του streetworking προσεγγίζει όσους χρειάζονται βοήθεια,
ενθαρρύνει το διάλογο, και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες παρέχοντάς τους τις
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές τους ανάγκες καθώς και πού ή πώς
μπορούν να λάβουν βοήθεια. Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος στο δρόμο πρέπει να
συνεργάζεται με τα ιδρύματα που παρέχουν τέτοια βοήθεια.

     Ρουμανία - δεν υπάρχει επίσημος ορισμός της κοινωνικής εργασίας δρόμου 
λόγω του γεγονότος ότι αυτή η θέση δεν αναγνωρίζεται επίσημα. Το πλησιέστερο
ισοδύναμο είναι το «κοινωνικο-εκπαιδευτικό animator», το οποίο περιγράφει το
επάγγελμα, ωστόσο αυτή η ορολογία χρησιμοποιείται από ΜΚΟ για συγκεκριμένα
έργα.

       Ιταλία - βασίζεται σε άτυπη εργασία εθελοντών που έρχονται σε επαφή με άτομα
με προβλήματα και βοηθώντας την κοινωνικοποίηση τους, προσπαθούν παράλληηλα
να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους.

       Κύπρος - η έννοια του«streetworking» είναι ανύπαρκτη, ωστόσο η ιδέα θα
υλοποιηθεί μέσω κοινωνικών λειτουργών, ακτιβιστών του δρόμου ή ακόμη και από
καλλιτέχνες του δρόμου.

       Σλοβενία - η έννοια ενός λειτουργού ο οποίος δουλέυει στο πεδίο του δρόμου
μοιάζει με το μοντέλο που υφλλισταται στην Πολωνία, όπου οι εν λόγω λειτουργοί
βγαίνουν στο δρόμο, αναζητώντας αυτούς τουε οποίους θα βοηθήσουν.
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       Ισπανία - ο πλησιέστερος ορισμός είναι αυτός που περιγράφει τον κοινωνικό
λειτουργό του οποίου η δουλειά είναι να βοηθήσει όσους διατρέχουν κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού, να βιώσουν κοινωνικά ή συναισθηματικά προβλήματα. Η
δουλειά του είναι τότε να τους προσφέρει συμβουλές, πρακτική βοήθεια και
συναισθηματική υποστήριξη.

       Τουρκία - δεν υφίσταται κάποιος ορισμός για αυτήν την εργασία. Οι
δραστηριότητες πραγματοποιούνται από εθελοντές και εμπειρογνώμονες νομικών
ιδρυμάτων και ΜΚΟ.

2.1.1.6 Προφίλ κοινωνικών παρεμβάσεων με πεδίο δράσης τον δρόμο.

       Πολωνία - το άτομο που ασχολείται με την εν λόγω εργασία πρέπει να επιδείξει
εμπειρία στη συνεργασία με τους κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους. Θα
μπορούσε να είναι ένας από τους υπαλλήλους ΜΚΟ ή εθελοντής, έχοντας την
ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση και να επιδεικνύει ενσυναίσθηση απέναντι σε
αυτούς που βοηθά.

      Ρουμανία - το προφίλ ενός κοινωνικο-εκπαιδευτικού εμψυχωτή που πρέπει να
έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενο από ένα
επαγγελματικό μάθημα που θα του έδινε κατάλληλες ικανότητες ειδικά για τον
συγκεκριμένο τομέα της εν λόγω δραστηριότητας

       Ιταλία - οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κοινωνική εργασία στο δρόμο
πρέπει να έχουν ανθρωπιστικό υπόβαθρο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κοινωνικοί
λειτουργοί, οι απόφοιτοι της εκπαίδευσης, οι παιδαγωγοί ή οι ψυχολόγοι κάνουν
τους καλύτερους λειτουργούς για δράσεις με πεδίο το δρόμο.

       Κύπρος - αυτή η δουλειά θα μπορούσε να γίνει από ακτιβιστή ή κοινωνικό
λειτουργό με τριτοβάθμια εκπαίδευση και εμπειρία που σχετίζεται με τους τομείς
των κοινωνικο-ανθρωπιστικών σπουδών και της δημιουργικής τέχνης.

       Σλοβενία - άτομο που έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση με αναφορά στην
κοινωνική εργασία. Επιπλέον, ο εργαζόμενος πρέπει να επιδείξει ποιότητες όπως η
ενσυναίσθηση, η συμπόνια, η ικανότητα να ακούει και να δημιουργεί καλές σχέσεις
με βάση την αμοιβαία κατανόηση με τον καθοδηγούμενο.
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      Ισπανία - αυτός είναι ο κοινωνικός λειτουργός που συμμετέχει σε μια ομάδα που
ασχολείται με συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέρος
τοπικών αρχών, ΜΚΟ ή οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνική εργασία.

      Τουρκία - οι εργαζόμενοι είναι εργάτες που απασχολούνται σε διάφορα
ιδρύματα. Οι εθελοντές που απασχολούνται στον εν λόγω τομέα έχουν κάθε είδους
εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ωστόσο για αυτή τη δουλειά πρέπει να ολοκληρώσουν
εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των παιδιών και
της νεολαίας καθώς και σε επίσημες ή άτυπες μεθόδους εργασίας. Εκτός από αυτό, οι
υπάλληλοι των ΜΚΟ, είτε ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ειδικοί για την ανάπτυξη
παιδιών, δικηγόροι ή επαγγελματίες και σύμβουλοι μπορούν να αναλάβουν τη θέση
των εργαζομένων στο δρόμο.

2.1.1.7 Κανόνες που ρυθμίζουν την εργασία 

      Πολωνία - προς το παρόν δεν υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις για την εν λόγω
απασχόληση . Το ίδρυμα που ασχολείται με αυτού του τυπου κοινωνική εργασία
μπορεί να εκπροσωπείται από ένα κέντρο πρόνοιας, από ΜΚΟ ή από ιδρύματα που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής ή και εκτός αυτού. 

       Ρουμανία - θεωρητικά, τα άτομα που ασχολούνται με αυτού του τύπου την
κοινωνική εργασία πρέπει να είναι πιστοποιημένα - ωστόσο οι ΜΚΟ τείνουν να
καταφεύγουν σε εκείνες που έχουν μη τυπική εκπαίδευση και εμπειρία που δεν είναι
πιστοποιημένη. Αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένες φορές οι οργανισμοί
υποχρεούνται να λάβουν πιστοποίηση για τους συνεργάτες τους, οπότε οι μικρές
οργανώσεις ενδέχεται να μην είναι σε θέση να το αντέξουν οικονομικά.

      Ιταλία - οι δραστηριότητες της κοινωνικής εργασίας δρόμου δεν διαδίδονται
ευρέως στη χώρα και επίσης δεν επισημοποιούνται.

       Κύπρος - παρόλο που δεν έχουν ανατεθεί κάποιοι γραπτοί κανόνες για τους εν
λόγω κοινωνικούς εργάτες, οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούν μια Δημόσια
Περιφερειακή Αρχή ή οποιαδήποτε δημόσια αναγνωρισμένη οντότητα αναμένεται να
ενεργούν στις καταστάσεις όπου παρουσιάζονται πράξεις βίας στην οικογένεια.
Επίσης, αναγνωρίζουν και εκτιμούν τις διαφορετικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των
ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζονται.
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       Σλοβενία - οι νέοι εθελοντές λαμβάνουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο δρόμο
σύμφωνα με τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης και με βάση την ενεργό
συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών που καταπιάνονται με την κοινωνική εργασία
δρόμου. Οι συμμετέχοντες αποκτούν παράλληλα και γνώσεις σχετικά με τη χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών και αλκοόλ. 

       Τουρκία - δεδομένου ότι ο κοινωνικός λειτουργός του δρόμου δεν δεσμεύεται
από επίσημους κανονισμούς - οι μόνοι κανόνες με τους οποίους οφείλουν να
συμμορφώνονται είναι οι κανονισμοί που τηρούνται στα ιδρύματα στα οποία
εργάζονται (ΜΚΟ, Κέντρα νεολαίας και αθλητισμού, Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας
και Κοινωνικών Υπηρεσιών).

2.1.1.8 Κοινωνική εργασία δρόμου και διάφορες τοποθεσίες

Βασικά, όλοι οι συνεργάτες έχουν αναφέρει τις ίδιες ή παρόμοιες τοποθεσίες, όπου
πραγματοποιείται η κοινωνική εργασία των εν λόγω λειτουργών. Αυτές συνήθως
περιλαμβάνουν εγκαταλελειμμένα κτίρια, πάρκα, υπόγεια, περιοχές κοντά στους
σταθμούς τρένων ή λεωφορείων, δρόμους και άλλα.

2.1.1.9  Περιοχές παρέμβασης 

Εντοπίστηκαν 7 τομείς παρέμβασης που καθορίστηκαν στην έρευνα. Αυτοί
περιελάμβαναν τομείς όπως: παρέμβαση, ενημερωση, θεραπευτική, ενεργοποίηση,
προληπτική και συμβουλευτική. Βασικά, οι αναφερόμενες περιοχές ήταν πολύ
παρόμοιες, μόνο ελαφρώς διαφορετικές ανάλογα με τη χώρα και τους παραλήπτες. 

      Ρουμανία - όπως και στην περίπτωση της Ιταλίας, δεν πραγματοποιούνται θεραπευτικές
υπηρεσίες.
       Πολωνία - αντιμετωπίζονται όλοι οι τομείς παρέμβασης.
       Ιταλία-οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν πραγματοποιούν θεραπευτικές δραστηριότητες. 
       Κύπρος – οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν πραγματοποιούνται σε κρατικό επίπεδο, ενώ
συνήθως εκτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς και ακτιβιστές.
       Σλοβενία - όλα τα προαναφερόμενα πεδία της δραστηριότητας των εργαζομένων που
δραστηριοπιούνται στο δρόμο αντιμετωπίζονται και υλοποιούνται. 
       Ισπανία - ομοίως με την Σλοβενία, όλοι οι τομείς δραστηριότητας προσεγγίζονται και
υλοποιούνται.
        Τουρκία - όλοι οι τομείς προσεγγίζονται από τους ειδικούς που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για
να ασχοληθούν με τον τομέα παρέμβασης.
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      2.1.1.10 Άτομα στα οποία απευθύνονται οι λειτουργοί που
δραστηριοποιούνται στο δρόμο. 

       Πολωνία - κυρίως άστεγοι και εκείνοι που κινδυνεύουν να γίνουν άστεγοι.

       Ρουμανία - αυτά περιλαμβάνουν παιδιά σε μειονεκτούσες αστικές και αγροτικές
περιοχές, παιδιά Ρομά, μετανάστες, παιδιά με αναπηρία και ορφανά.

        Ιταλία - περιλαμβάνουν άστεγους, νέους με κοινωνικά προβλήματα, μετανάστες
τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

        Κύπρος - νέοι που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και από αυτούς
με ταραγμένο παρελθόν.

         Σλοβενία - οι νέοι που θα ήθελαν κάποια προσοχή αλλά δεν μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε κοινωνικά ιδρύματα - οι υπόλοιποι περιλαμβάνουν ανθρώπους
υψηλού κινδύνου, δηλαδή χρήστες ναρκωτικών, χρήστες αλκοόλ και εκείνους που
απειλούνται με έλλειψη στέγης.

         Ισπανία - μετανάστες, νέοι, ηλικιωμένοι, άτομα που έχουν πληγεί από 
αναπηρίες και άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

         Τουρκία - σε αυτά περιλαμβάνονται οι χρήστες ουσιών, οι εγκληματίες, οι
μετανάστες, οι αιτούντες ασύλου και οι εθνοτικές ομάδες.

2.1.1.11 Ένταξη των μεταναστών μέσω δραστηριοτήτων με πεδίο το δρόμο.

      Poü Πολωνία - δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στην Πολωνία, οι μετανάστες
δεν επιδιώκουν κοινωνική ένταξη μέσω των εν λόγω δραστηριοτήτων.

      Ρουμανία - το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά Ρομά
ενδιαφέρονται και αυτή η δραστηριότητα τους διδάσκει ομαδική εργασία και
αφοσίωση.

      Ιταλία - η ένταξη των μεταναστών πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων στο δρόμο. 
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       Κύπρος - η ένταξη πραγματοποιείται κυρίως μέσω του αθλητικών
δραστηριοτήτων και κυρίως του ποδοσφαίρου.

       Σλοβενία - εκτός από όλα τα μαθήματα που προσφέρουν ένταξη, όπως μαθήματα
γλωσσών ή ΤΠΕ, έχει αφιερωθεί και κοινωνική εργασία με μετανάστες. 

      Ισπανία - οι μετανάστες συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου.

      Τουρκία - οι μετανάστες των οποίων η παραμονή σε αυτήν τη χώρα έχει
νομιμοποιηθεί μπορούν να συμμετάσχουν σε μαθήματα γλωσσών, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, συναυλίες και ψυχαγωγίες, καθώς και σε επίσημη και δια βίου
εκπαίδευση.

2.1.2   Διάφορες αθλητικές μορφές.
  2.2.1 Ορισμός του αθλητισμού σε κάθε χώρα εταίρο

       Πολωνία - αυτό πραγματοποιείται με τη μορφή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων που
μπορούν να ακολουθηθούν εντός των αστικών χώρων.

      Ρουμανία - δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το σημείο.

      Ιταλία - τα αθλήματα του δρόμου περιγράφονται ως δραστηριότητες που αναπτύσσονται
αυθόρμητα μεταξύ διάφορων ομάδων ανθρώπων.

      Κύπρος - εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Περιφερειακές Αρχές ετοίμασαν τους χώρους για να
κάνουν τα αθλήματα εφικτά, πολλά από αυτά όπως skateboarding, roller skating, ποδηλασία και
μπάσκετ μπορούν να πραγματποιηθούν.  

      Σλοβενία - ο αθλητισμός του δρόμου θεωρείται μέρος της κοινωνικής εργασίας δρόμου κατά
την οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές- δραστηριότητες. 

      Ισπανία - αστικά αθλήματα που είναι ελεγχόμενα και σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής.
Αυτά τα αθλήματα εκτελούνται εντός συγκεκριμένου χώρου ή περιοχής.

      Τουρκία - πρόκειται για ψυχαγωγικά αθλήματα και αθλητικές δραστηριότητες που δεν έχουν
υλοποιηθεί επίσημα, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι και οι κανόνες λειτουργίας δεν έχουν οριστεί
επίσημα.
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    2.2.2 Κανονισμοί που τηρούνται σε χώρες εταίρους

Εκτός από την Τουρκία όπου υπάρχουν ορισμένοι κανόνες σχετικά με συγκεκριμένα
αθλήματα που παίζονται στα σχολικά τουρνουά και στη Ρουμανία, οι οποίοι έχουν
επίσης τους κανόνες που σχετίζονται με το νόμο του αθλητισμού και του
υπουργείου για τη νεολαία και τον αθλητισμό, καμία από τις χώρες δεν έχει
παρόμοιο κανονισμό.

2.2.3 Τύποι αθλημάτων

       Πολωνία - αυτοί είναι κυρίως μαραθώνιοι, μισομαραθώνιοι, τρέξιμο, πατινάζ,
ποδηλασία (ποδηλασία BMX για νέους), βόλεϊ του δρόμου και μπάσκετ.

      Ρουμανία - πρόσφατα ήταν η προπόνηση στο δρόμο που έγινε αρκετά
δημοφιλής.

      Ιταλία - μπάσκετ δρόμου, skateboard, parkour, τρέξιμο, BMX, πατινάζ και
ποδηλασία.

      Κύπρος - πρόκειται κυρίως για σκέιτμπορντ, πατινάζ και ποδηλασία ή μπάσκετ.

      Σλοβενία - τα ίδια αθλήματα όπως στην περίπτωση της Πολωνίας, της Ιταλίας και
της Κύπρου και επιπλέον τα παιχνίδια με τη χρήση σχοινιού «gumitvist».

      Ισπανία - το ίδιο όπως παραπάνω - επιπρόσθετα γυμναστική και προπόνηση
στους δρόμους, καθώς και προπόνηση ευκινησίας.

     Τουρκία - ποδόσφαιρο του δρόμου, μπάσκετ, βόλεϊ, skateboard, κρυφτό, κυνήγι
και άλλα παιχνίδια μπάλας.

2.2.4 Διαγωνισμοί

       Πολωνία - αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις αρχές της πόλης
και τις κοινότητες και πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των αρχών της πόλης.

       Ρουμανία - δεν υπήρχoυν επαρκείς πληροφορίες.
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      Ιταλία - αγώνες ποδηλασίας δρόμου (Giro d'Italia) και άλλες εκδρομές σε όλες τις
περιοχές. Διαγωνισμοί parkour και bouldering εσωτερικού και εξωτερικού χώρους
που έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς πρόσφατα.

      Κύπρος - υπάρχουν δραστηριότητες που οργανώνονται επίσημα και ανεπίσημα.

     Σλοβενία - μονοήμερες εκδηλώσεις που διοργανώνονται ανεπίσημα. 

     Ισπανία - η Royal Spanish Cycling Federation διοργανώνει δύο πρωταθλήματα
 BMX κάθε χρόνο, υπάρχουν επίσης τα Ισπανικά Κύπελλα και πρωταθλήματα, πολλά
φεστιβάλ και διαγωνισμοί.

      Τουρκία - διοργανωμένοι διαγωνισμοί για παιχνίδια με πεδίο το δρόμο

2.2.5 Κοινότητες που συμμετέχουν σε αθλητικές μορφές

        Πολωνία - οποιοσδήποτε θέλει να συμμετάσχει σε τέτοιες εκδηλώσεις.

        Ρουμανία - αγροτικές κοινότητες και άνθρωποι που ζουν σε περιοχές πιο
απομακρυσμένες από τις πόλεις.

        Ιταλία - κυρίως μετανάστες, νέοι και μειονεκτούντα άτομα.

        Κύπρος - δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις κοινότητες
που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

        Σλοβενία - κυρίως παιδιά και έφηβοι.

       Ισπανία - όλοι οι τύποι κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και
των γυναικών.

       Τουρκία - δεν υπάρχει συγκεκριμένη κοινότητα, αλλά σε αθλητικές
δραστηριότητες συμμετέχουν παιδιά 6-14 και νέοι 15-25 ετών. 
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      2.2.6 Ηλικιακό προφίλ αθλητών

      Πολωνία - όλες οι ηλικίες ανάλογα με τον τύπο των αθλητικώνδραστηριοτήτων.

     Ρουμανία - όλες οι ηλικίες

      Ιταλία - οι ηλικιακές ομάδες 14-15 και 40-45.

      Κύπρος - μεταξύ 7-8 ετών έως και τα 20 έτη με αναφορά σε αθλήματα όπως
skateboarding, ποδηλασία κ.λπ., ενώ η ηλικία αυξάνεται έως και τα 50 όταν πρόκειται
για μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

      Σλοβενία - από 6 έως 30 ετών

     Ισπανία - νέοι και άτομα κάτω των 45 ετών.

     Τουρκία - η ίδια απάντηση με την προηγούμενη ερώτηση.      

2.2.7 Καλές πρακτικές των αθλοπαιδειών δρόμου

Καθεμία από τις χώρες εταίρους επιβεβαίωσε ότι τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις
διοργανώνονται στις χώρες τους, ωστόσο δεν παρουσίασαν όποιεδήποτε παρόμοια
παραδείγματα αθλητικής δραστηριότητας. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες
συνηδειτοποιούμαι ότι ορισμένες χώρες έχουν αρκετές διαφοροποιημένες μορφές,
οι οποίες, μεταξύ των πιο δημοφιλών και κοινών σε όλες τις χώρες εταίρους,
περιλαμβάνουν αυτές που απευθύνονται σε συγκεκριμένους συμμετέχοντες και
μάλλον στους νεότερους. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει επιδείξει πολλές αθλητικές
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο Zaragoza Deporte Municipal, εκ των
οποίων πολλές ήταν αφιερωμένές στους νεότερους συμμετέχοντες. Το άλλο
παράδειγμα της τρίτης έκδοσης του «Urbans Festival», περιελάμβανε αθλητική
ψυχαγωγία για νέους αλλά και κάποια μουσική και πολιτιστική ψυχαγωγία.

Ένα άλλο παράδειγμα προέρχεται από την Τουρκία, η οποία σε μια προσπάθεια να
αποτρέψει τον τερματισμό των διαχρονικών αθλητικών αγώνων, έχει φροντίσει να
μετατρέψει τα παιχνίδια του δρόμου σε διαγωνισμούς δημοτικών σχολείων που
διεξάγονται κάτω από μια στέγη. 
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  Όλα αυτά γίνονται με σκοπό τη διάδοση των παιχνιδιών σε εθνικό επίπεδο.

Η Πολωνία έχει πολλά παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά αθλητικά
παιχνίδια που διοργανώνονται από πολλές πόλεις ή περιοχές. Ένα από τα πολλά
τέτοια παραδείγματα μπορεί να υποστηριχθεί από διάφορες αθλητικές
δραστηριότητες που διοργανώνονται και οργανώνονται από την Πόλη του Łódź,
όπου οι συμμετέχοντες κυμαίνονται από τους πολύ νέους έως εκείνους της
προχωρημένης ηλικίας.

Στην Ιταλία, οι εκδηλώσεις του δρόμου που συγκεντρώνουν πολλούς ανθρώπους
είναι το Half Marathon της Γένοβας και ο Μαραθώνιος της Ρώμης.
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3. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ
ΕΤΑΙΡΟ

3.1 Ο αθλητισμός στην προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων

Το έργο T & F4ALL έχει σκοπό να προσεγγίσει το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των
νέων που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα μέσω του αθλητισμού. Ο
αθλητισμός είναι γενικά γνωστό ότι δημιουργεί θετικές αλλαγές στη ζωή αυτών των
νέων, ένας από τους οποίους κάνει αυτούς και τις κοινότητές τους πιο υγιείς,
ασφαλέστερες και πιο επιτυχημένες. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη εξαιρετικά σημαντική
πτυχή της συμμετοχής στον αθλητισμό, καθώς διδάσκει βασικές δεξιότητες όπως
ομαδική εργασία, κατανόηση και αυτοπειθαρχία, φέρνει κοντά τους ανθρώπους,
δημιουργεί υπερηφάνεια σε μια κοινότητα, διαλύει τα κοινωνικά όρια και εμπνέει
τους ανθρώπους να κάνουν τη διαφορά στη ζωή τους. Χάρη στον αθλητισμό, οι
θετικές αυτές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη την κοινότητα.

Αντιμετώπιση των ανισοτήτων και του εγκλήματος των νέων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται, οι νέοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
συμμετέχουν στον αθλητισμό λιγότερο από τους πιο εύπορους συνομηλίκους τους.
Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν μέρος σε οργανωμένο άθλημα, να
συμμετάσχουν σε αθλητικό σύλλογο ή να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς.
Οι κοινότητες στις οποίες οι νέοι στερούνται αθλητικών ευκαιριών είναι οι ίδιες που
επηρεάζονται από υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας και αντικοινωνικής . 
 συμπεριφοράς. Τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας αποτελούν μέρος της ζωής
στις περιοχές με υψηλά ποσοστά φτώχειας, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και επίσης
έλλειψη θετικών δραστηριοτήτων, όπως ο αθλητισμός. 

Ο αθλητισμός έχει από καιρό αναγνωριστεί ως ζωτικό εργαλείο που μπορεί να
βοηθήσει τους νέους να βρουν τη θέση τους στη ζωή και να επιτύχουν τους στόχους
τους. Έχει αποδειχθεί ότι τόσο ο αθλητισμός όσο και η εκπαίδευση έχουν από καιρό
ευθυγραμμιστεί με τις έννοιες της κοινωνικής κινητικότητας, του κοινωνικού
κεφαλαίου και σε κάποιο βαθμό του κοινωνικού μετασχηματισμού. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, η εκπαίδευση μπορεί να αυξήσει
τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην παροχή ευκαιριών
για τη δια βίου μάθηση και τη διατήρηση όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και της
συμμετοχής στον αθλητισμό και της σωματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η
εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού μπορεί να συμβάλει στην προώθηση και την
ανάπτυξη κριτικής συζήτησης για σημαντικά δημόσια ζητήματα, καθώς και να
περιορίσει τα κενά στην κοινωνία.
Ως εκ τούτου, το παρον έργο έχει χρησιμοποιήσει την έννοια του αθλητισμού στην
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων που καθορίζουν τη θέση των ατόμων που
επηρεάζονται από συγκεκριμένες συνθήκες στην κοινωνία και επηρεάζουν την
κατάσταση και το μέλλον τους.
Κάθε μία από τις χώρες εταίρους έχει επικεντρωθεί στις ομάδες που είναι οι
εκπρόσωποι των κοινωνικών προβλημάτων και οι οποίες σχετίζονται με αυτές. Ο
τύπος και οι ομάδες που επέλεξαν οι εταίροι διέφεραν ουσιαστικά λόγω της μεγάλης
ασυμφωνίας των χαρακτηριστικών των κοινωνικών προβλημάτων κάθε χώρας.

3.2 Ομάδες Στόχοι

Η περιγραφή των ομάδων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με κάποιο υιοθετημένο
πρότυπο, δηλαδή οι ομάδες-στόχοι συζητήθηκαν με αναφορά στη φύση των
προβλημάτων που επηρεάζουν τη θέση τους στην κοινωνία. Επίσης έχουν
προσδιοριστεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους και προτάθηκαν οι αντίστοιχες λύσεις.
Τέλος, εξετάστηκαν από την άποψη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των
προοπτικών δεξιοτήτων που επιτεύχθηκαν.

      Πολωνία

Η Πολωνία, σε αντίθεση με άλλες χώρες, δεν έχει τα ίδια προβλήματα με τους
μετανάστες ή τους αιτούντες ασύλου. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το ζήτημα των
μεταναστών παραβλέπεται ή παραμελείται εντελώς. Όπως πολλές χώρες που
αποτελούν μέρος της ΕΕ, η Πολωνία έχει σημαντικό αριθμό ανθρώπων που πάνε
στην χώρα για να ζήσουν και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή και καριέρα.
Ωστόσο, οι πιο οξείες και εμφανείς ομάδες που χρειάζονται άμεση και
εμπεριστατωμένη προσοχή είναι οι μειονεκτούντες νέοι διαφόρων καταστάσεων, οι
οποίοι αναφέρονται επίσης ως παιδιά του δρόμου καθώς και μια άλλη ομάδα που
συμπληρώνει την εικόνα, δηλαδή οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. 
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Αυτές οι δύο ομάδες είναι σε κάποιο βαθμό παρόμοιες μεταξύ τους όταν πρόκειται
για την περιγραφή του περιβάλλοντός τους και των συνθηκών που αποφασίζουν για
την ποιότητα της ζωής τους και την κατάστασή τους στην κοινωνία. Σε κάποιο
σημείο η περιγραφή αλληλεπικαλύπτεται, καθώς και οι δύο ομάδες χαρακτηρίζονται
από χείριστους ή ανύπαρκτους δεσμούς με την οικογένεια, που προκύπτουν είτε από
το γεγονός ότι προέρχονται από δυσλειτουργική οικογένεια. Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι ανεπαρκείς δεσμοί εντός της οικογένειας μπορεί να προκληθούν από
τους γονείς, επειδή δεν προετοιμάζονται συναισθηματικά για τα γονικά καθήκοντά
τους, γεγονός που αντανακλά αρνητικά τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών
τους.

Λόγω αυτών των συνθηκών που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή τόσο των νέων όσο
και των ασυνόδευτων ανηλίκων, η κατάσταση και των δύο ομάδων ακολουθεί
παρόμοια πορεία. Αυτοί οι νέοι και τα παιδιά αποκαλύπτουν μια αδυναμία ένταξης
στην κοινωνία υπό κανονικούς όρους. Λόγω των διαταραγμένων σχέσεων με τους
ενήλικες, χαρακτηρίζονται από την αδυναμία σχηματισμού σχέσεων με
συνομηλίκους και προκειμένου να αντισταθμίσουν αυτήν την ανεπάρκεια συχνά
καταφεύγουν σε εθισμούς, πειραματίζονται με διάφορα ναρκωτιά ή αλκοόλ. Επίσης,
χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη ή την οικογένειά τους, στρέφονται προς
ανθρώπους στο δρόμο, συχνά πέφτουν θύματα εγκληματιών, κάτι που μπορεί να
συμβαίνει με τα μικρότερα παιδιά, ή οι ίδιοι υιοθετούν τον κώδικα του δρόμου και
αρχίζουν να έχουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά.

Αυτό φυσικά οδηγεί σε επιπλοκές στο σχολείο καθώς τα περιστατικά αδυναμίας
εκπλήρωσης των απαιτούντων από το σχολικό πρόγραμμα, οδηγούν σε προβλήματα
των νέων στο σχολείο ή τους οδηγούν στο να το εγκαταλείπουν εντελώς. Ως εκ
τούτου, αυτός είναι ο ρόλος ενός κοινωνικού λειτουργού - να προσεγγίζει αυτούς
ακριβώς τους νέους και να αρχίσει να συνεργάζεται μαζί τους με σκοπό να τους
βοηθήσει. Αυτό που είναι σημαντικό στην προσέγγιση που υιοθετεί ο λειτουργός του
δρόμου είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους για την κατάστασή τους, αλλά και
ταυτόχρονα να τους δείξει ότι έχουν επιλογές. Ευτυχώς, οι λειτουργοί αυτοί δεν
μένουν μόνοι με το πρόβλημα, καθώς αποτελούν μέρος των θεσμικών οργάνων που
παρέχουν βοήθεια, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι αρκετά πρακτική,
όπως διαμέσου διαφόρων δραστηριοτήτων, συμμετοχής σε διαδικτυακές
συναθρήσεις και της εκμάθησης δεξιοτήτων υπολογιστών. Αυτά όλα έχουν ως
αποτέλεσμα οι νέοι να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, χρήσιμες για τη μελλοντική
τους ζωή.
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Όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται προς όφελος των νέων πρέπει να έχουν ως
αποτέλεσμα να αποκτήσουν όχι μόνο απτά πράγματα, όπως δεξιότητες, αλλά και να
μάθουν κάτι περισσότερο, δηλαδή την πεποίθηση ότι μπορούν να επιτύχουν κάτι, το
οποίο χτίζει μια τεράστια αίσθηση του εαυτού - αξία και σεβασμός για τον εαυτό
τους. Μαθαίνουν επίσης να σκέφτονται κριτικά και να ενεργούν ανεξάρτητα, κάτι
που θα τους δώσει μια αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις δικές τους
δυνατότητες. Τέλος, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπου ανακαλύπτουν
ικανότητες και ταλέντα τους ενώ με την κοινωνικοποίηση και την εργασία σε μια
ομάδα, μαθαίνουν την κοινωνικά επιθυμητή συμπεριφορά και στάση.

     Ρουμανία

Στη Ρουμανία, το επίκεντρο είναι οι Ρομά, μια εθνική ομάδα που αναγνωρίζεται ως
εθνική μειονότητα, οι μετανάστες και οι αιτούντες ασύλου / πρόσφυγες. Οι τρεις
αυτές ομάδες αναφέρονται στην πόλη Τιμισοάρα, όπου υπάρχει το κέντρο
προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μερικοί από τους οποίους είναι νέοι.
Η εθνοτική ομάδα των Ρομά αποτελείται από το 5% του πληθυσμού της Τιμισοάρα
και οι περισσότεροι ζουν διασκορπισμένοι σε όλη την πόλη, ωστόσο υπάρχουν τρεις
περιοχές όπου η συγκέντρωσή τους είναι η πιο αισθητή.

Η τελευταία ομάδα εκπροσωπείται από μετανάστες, από τους οποίους οι νέοι
φοιτούν στο λεγόμενο αραβικό σχολείο, το οποίο αναγνωρίζεται εν μέρει από το
εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόβλημα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη
κατάσταση της φοίτησης σε ξεχωριστό σχολείο είναι η περιορισμένη επαφή τους με
την υπόλοιπη κοινωνία, η οποία οδηγεί σε έλλειψη αλληλεπίδρασης με τους
συνομηλίκους τους στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, η εκμάθηση της ρουμανικής
γλώσσας μπορεί να διευκολύνει τα προβλήματα με την υπόλοιπη κοινωνία και να
περιορίζει τις αντι-αραβικές και αντι-μουσουλμανικές προκαταλήψεις.

Ομοίως, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλου αντιμετωπίζουν παρόμοια
προβλήματα έλλειψης επαφής με την τοπική κοινωνία και χρειάζονται απεγνωσμένα
να αναπτύξουν αυτο-ανθεκτικότητα και θετική αυτο-εικόνα, η οποία θα διευκόλυνε
τις σχέσεις τους με τους ντόπιους.

Οι Ρομά φαίνεται να βιώνουν μια εξίσου σκληρή πραγμματικότητα στη Ρουμανία
όπως και σε άλλες χώρες. 
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Βρίσκονται αντιμέτωποι με προκατάληψη και κοινωνικό αποκλεισμό, χαμηλή
εκπαίδευση, κακές συνθήκες διαβίωσης και περιορισμένη πρόσβαση στην
απασχόληση και τις κοινωνικές υπηρεσίες - αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν από τις
συνέπειες της γενικά αρνητικής εικόνας αυτού του έθνους, που επινοήθηκε από
ορισμένους εκπροσώπους τους. Αυτό για τους Ρομά μεταφράζεται σε προβλήματα
προκατάληψης και διακρίσεων στο σχολείο καθώς και συχνά περιστατικά
εγκατάλειψης του σχολείου.

Η γενική πρόταση για όλες τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες, είναι η διοργάνωση
κοινών ομαδικών αθλητικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετάσχουν νεαροί
εθελοντές. Μια τέτοια προσέγγιση, η οποία επαναλαμβάνεται σε τακτικές
δραστηριότητες θα πρέπει να φέρει θετικά αποτελέσματα, όπως η οικοδόμηση
θετικής αυτο-εικόνας, η εμπιστοσύνη σε άλλους, ο δεξιότητες επικοινωνία και η
μαθησιακή ανοχή για τους άλλους. 

     Ιταλία

Η Ιταλία αντιμετωπίζει παρόμοια κοινοτική κατάσταση με τη Ρουμανία, με ένα
επιπλέον πρόβλημα ασυνόδευτων ανηλίκων. Οι ομάδες που έγιναν το επίκεντρο της
προσοχής περιλαμβάνουν τους αιτούντες ασύλου, τις εθνοτικές ομάδες και τους
μετανάστες. Όσον αφορά τους αιτούντες ασύλου, αυτοί είναι διάφοροι άνθρωποι
διαφορετικής ηλικίας και εθνικότητας, ενώ οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν την ίδια
εθνοτική ομάδα. Όλες οι προ-αναφερόμενες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των
ασυνόδευτων ανηλίκων, χρειάζονται συμμετοχή με την υπόλοιπη κοινωνία και, κατά
συνέπεια, οι προτάσεις που τους παρουσιάζονται περιλαμβάνουν τη δραστηριότητα
του αθλητισμού στους δρόμους, καθώς αυτό θα φέρει όλους αυτούς τους
ανθρώπους μαζί. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο τρόπος συμμετοχής τους στις κοινοτικές
δράσεις θα έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους σε αθλήματα και την προθυμία
τους να συμμετέχουν σε αυτό τακτικά.

    Κύπρος

Οι αιτούντες ασύλου, οι εθνοτικές ομάδες και οι μετανάστες εκπροσωπούν τους
ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη πολυδιάστατης ένταξης που θα βελτίωσει το
νομικό τους καθεστώς, την κοινωνικοοικονομική και την κοινωνικοπολιτισμική τους
κατάσταση. Η κουλτούρα που εκπροσωπούν, τους βάζει σε μπελάδες στη χώρα
υποδοχής, προκαλώντας κάποιες ξενοφοβικές αντιδράσεις και μισαλλοδοξία.

The T&
F4ALL PRO

JECT.

27



Επιπλέον, μια τέτοια εθνικά διαφορετική ομάδα, που συνδυάζεται με διαφορετικά
επίπεδα ηλικίας, καθιστά δύσκολη την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών
αυτών των ανθρώπων, γεγονός που ασκεί μεγάλη πίεση στις προσπάθειες των
κοινωνικών λειτουργών και των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση
ξενοφωβικών τάσεων. Ως εκ τούτου, για να αντιμετωπιστούν σωστά αυτές οι
ανάγκες, η αθλητική ψυχαγωγία, ειδικά το ποδόσφαιρο, έχει επιλεγεί ως μέσο για την
ενσωμάτωση αυτών των ομάδων και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την
περαιτέρω εμβάθυνσή τους στα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Αυτές οι δεσμεύσεις θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή στάσης απέναντι
σε αυτές τις ομάδες, την αποδοχή της ποικιλομορφίας τους και την εξάλειψη του
στιγματισμού τους. Από την άλλη πλευρά, τα ιδρύματα και οι εθελοντές που
συμμετέχουν στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης θα αποφέρουν οφέλη από τη λήψη
πρόσθετων γνώσεων και τη ανταλλαγή αυτών με άλλα ιδρύματα.

      Σλοβενία

Στις ομάδες που συζητήθηκαν από τη Σλοβενία περιλαμβάνονται νέοι που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από διάφορες καταστάσεις, εθνοτικές ομάδες και
μετανάστες. Στην περίπτωση της πρώτης ομάδας, οι νέοι εκπροσωπούν την ομάδα
που προέρχεται από οικογένειες με κακή οικονομική κατάσταση και οι οποίες
αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στο εξωτερικό. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι το
χαμηλό εισόδημα, η απόρριψη από την κοινωνία, ο γλωσσικός φραγμός που
παρεμποδίζει επιπλέον την αφομοίωσή τους και, τέλος, η έλλειψη εκπαίδευσης των
γονιών τους.

Οι εθνοτικές ομάδες εκπροσωπούνται επίσης από νέους, κυρίως από τις γειτονικές
χώρες, με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο και συνήθειες. Όπως και στην
περίπτωση που παρουσιάστηκε παραπάνω, τα προβλήματά τους επιδεινώνονται από
την κακή εκπαίδευση και την κακή γνώση της τοπικής γλώσσας, την αδυναμία
προσαρμογής στην τοπική κοινότητα, η οποία στην περίπτωση ορισμένων από
αυτούς όπως οι Ρομά, επιφέρει επιπλέον αρνητικές στάσεις απέναντι τους.
Οι μετανάστες αποτελούν μια ομάδα που κατάγεται κυρίως από το Κοσσυφοπέδιο
και τη Βοσνία οι οποίοι αναζητητούν καλύτερη ζωή και προοπτικές. Η κατάστασή
τους είναι παρόμοια με αυτήν των εθνοτικών ομάδων ( κακή εκπαίδευση, οικονομικά
προβλήματα, η μη γνώση της τοπικής γλώσσας και η αίσθηση της απόρριψης).
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     Ισπανία

Αυτή η ομάδα-στόχος περιλαμβάνει τους μετανάστες από τη Ρουμανία, τη Λατινική
Αμερική και το Μαρόκο, που όλοι έχουν έρθει στην Ισπανία για αναζήτηση
καλύτερης ζωής και καριέρας. Όντας πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά άτομα,
χρειάζονται απεγνωσμένα πολυδιάστατη (νομική, επαγγελματική,
κοινωνικοοικονομική και κοινωνικοπολιτισμική) ένταξη. Η κατάστασή τους
επιδεινώνεται από την έλλειψη γνώσης της τοπικής γλώσσας, τις λιγοστές ευκαιρίες
εργασίας, τα οικονομικά προβλήματα και την κακή εκπαίδευση των γονιών τους.
Επομένως, αυτό που χρειάζονται είναι τα μαθήματα ισπανικών, η κοινωνική και
πολιτιστική ένταξη και η παροχή συμβουλών σε θέματα νομικών και εργασιακών
θεμάτων. Αυτό που θα βοηθούσε είναι η συμμετοχή σε διάφορες οργανώσεις και
κοινωνικές-πολιτιστικές ομάδες κάττι το οποίο μπορεί να συνησφέρει στην επαρκή
ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

     Τουρκία

Η Τουρκία αποτελεί μια χώρα η οποία έχει πληγεί από την εισροή κάθε είδους
μεταναστών, αιτούντων άσυλο και διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Επιπλέον, οι νέοι που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση διευρύνουν το φάσμα των ομάδων που θα συζητηθούν.
Παρόλο που όλες αυτές οι ομάδες προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς και
χώρες, και έχουν αφήσει πολλές εμπειρίες πίσω, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο
μοιράζονται, και αυτό είναι η ελπίδα τους για καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή. Τα
προβλήματά τους μπορεί να διαφέρουν, δεδομένου ότι ορισμένοι από αυτούς
ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες  λόγω της έλλειψης γνώσης της τοπικής
γλώσσας ή λόγω της δυσκολίας προσαρμογής σε μια νέα κουλτούρα. Η κακή
εκπαίδευση, όπως συμβαίνει με αρκετούς μετανάστες, τους εμποδίζει να αποκτήσουν
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, γεγονός που εμποδίζει παράλληλα και την ένταξή τους
στη νέα χώρα.
Αυτό που θα βοηθούσε την ένταξή τους είναι οι αθλητικές δραστηριότητες καθώς θα
ενθάρρυναν την ενεργό συμμετοχή τους, καθώς και μαθήματα προσανατολισμένα στην
υγεία που θα τους βοηθούσαν να ζήσουν πιο υγιείς. Η ίδια λύση σχετικά με τη
σωματική δραστηριότητα θα λειτουργούσε στην περίπτωση των νεαρών
μειονεκτούντων ατόμων των οποίων η απογοήτευση λόγω της μη πρόσβασης σε
κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να μετριαστεί. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, η ευρύτερη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να αποδειχτεί
επωφελής, καθώς τα άτομα αυτά έχουν την δυναότητα απόκτησης δεξιοτήτων όπως
ομαδική εργασία, ψυχοκινητική, κοινωνική, συναισθηματική, γλώσσα και γνωστική
ανάπτυξη.
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4.ΜΕΛΕΤΕΣ
Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικής ένταξης όλων
των ανθρώπων που τυχαίνει να βρίσκονται σε δραματική κατάσταση και ο
αθλητισμός πιστεύεται ότι καθιστά δυνατή αυτή τη μετάβαση.

Καθένας από τους εταίρους ετοίμασε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών αθλητικών
δραστηριοτήτων που θα βοηθούσαν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ορισμένες
δεξιότητες που θα υποβοηθούσαν την κοινωνική κατάσταση τους.
Σε αυτήν την ενότητα θα δοθεί προσοχή σε ορισμένες πτυχές αυτών των
δραστηριοτήτων, δηλαδή εκείνων που αντιμετωπίζουν άμεσα την κατάσταση των
συμμετεχόντων και ως εκ τούτου θα βοηθήσουν στην αλλαγή της κοινωνικής τους
κατάστασης.

Τα πλήρη αντίγραφα των παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών επισυνάπτονται στην
ενότητα Παράρτημα για όλους όσοι μπορεί να ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με
την πλήρη έκδοση του υλικού.

      Πολωνία

Το έργο απευθυνόταν στην ομάδα που περιελάμβανε νέους σε μειονεκτική θέση και
ασυνόδευτους ανηλίκους. Η όλη δραστηριότητα συνδέθηκε με τον αθλητισμό στην
αυλή και ως εκ τούτου πήρε το όνομα - Sport in the Yard. Το έργο υλοποιήθηκε στην
πόλη του Płock και στόχος του ήταν να στοχεύσει τα προβλήματα των παιδιών από
αποκλεισμένες οικογένειες που κινδυνεύουν από αποθράρυνση και κοινωνική
περιθωριοποίηση. Η όλη δραστηριότητα συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του προγράμματος του
Ταμείου Πολιτικής Πρωτοβουλίας, των ΜΚΟ της πόλης και άλλων τοπικών
επιχειρηματικών ιδρυμάτων.

Η βασική προϋπόθεση του έργου ήταν να προσφέρει επαγγελματική βοήθεια στα
παιδιά και τους νέους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, που μεγάλωσαν
στις οικογένειες που δείχνουν διαστρωμάτωση των κοινωνικών προβλημάτων και
παραμένουν εκτός της σφαίρας της επιρροής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
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Η κοινωνική εργασία με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους από την περιοχή της
Πόλης του Płock αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων που ξεκίνησαν το 2015, με
στόχο την εφαρμογή μιας νέας μεθόδου εργασίας που απευθύνεται σε παιδιά από
τις αποκλεισμένες οικογένειες που κινδυνεύουν από αποθάρρυνση και κοινωνική
περιθωριοποίηση σε συνδυασμό με την εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού.
Η διαδικασία υλοποίησης του έργου πέρασε από συγκεκριμένα στάδια που
περιελάμβαναν διαβουλεύσεις με την κοινότητα και τα ιδρύματα που σχετίζονται με
την υλοποιημένη πρωτοβουλία πριν από την έναρξη του έργου. Ο στόχος αυτών των
διαβουλεύσεων ήταν να εκτιμηθούν οι ανάγκες της τοπικής κοινότητας,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας συνίστατο στην υιοθέτηση της μεθοδολογίας
παιδαγωγικής του δρόμου που περιελάμβανε τη συνεργασία με τα παιδιά της
τοπικής κοινότητας, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες στην περιοχή την
οποία γνώριζαν.

Αυτό που ήταν σημαντικό σε αυτό το έργο ήταν το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες
πραγματοποιούσαν τα καθήκοντα με δική τους πρωτοβουλία και διαδικασία
σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που
πραγματοποιήθηκαν από αυτούς αυτοτελώς.
Κάθε βέλτιστη πρακτική αξιολογείται από το σημείο της αξίας της. Αυτό
περιλαμβάνει συζήτηση για τα ισχυρά και αδύνατα σημεία, καθώς και τα οφέλη για
τους συμμετέχοντες. Το έργο δημιούργησε αναμφισβήτητα θετικές πτυχές που
συνίσταντο στην επεξεργασία πολλών θετικών στάσεων με τις οποίες τα παιδιά δεν
ήταν εξοικειωμένα.
Το γεγονός ότι συμμετείχαν στη δραστηριότητα, η οποία βασίστηκε αποκλειστικά
στην πρωτοβουλία και τη διαχείρισή τους, σήμαινε ότι τα παιδιά απέκτησαν πολλές
δεξιότητες που τους επέτρεψαν να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους πράξη.
Φυσικά, σε εκείνο το σημείο η ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων θα περιοριζόταν
σε μικρές δράσεις, αλλά με περισσότερα έργα, θα μεταμορφωνόταν σε πιο σταθερή
ικανότητα.

   Ρουμανία

Η Ρουμανία παρουσίασε δύο έργα που αφορούσαν τους ντόπιους νέους και τους
μετανάστες, όπου μια σειρά από καλλιτεχνικές και θεατρικές δραστηριότητες
χρησίμευσε ως μέσο κοινωνικής ένταξης των συμμετεχόντων, καθώς σε όλη τη
διαδικασία πολλοί νέοι ήρθαν σε επαφή με άλλους συμμετέχοντες. 
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Αυτή η προσεκτικά δομημένη διαδικασία τους ενημέρωσε για το πρόβλημα της
μετανάστευσης γενικά ως κοινωνικό ζήτημα και είχε ως αποτέλεσμα η νέα σχέση
που δημιουργήθηκε να επεκταθεί πέρα από το ολοκληρωμένο έργο. Το άλλο έργο
είχε επίσης ως στόχο να συμπεριλάβει μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων τους
νέους μειονεκτούντες Ρομά στο πλαίσιο της γενικής κοινωνίας. 
Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Alternative Education Club (AEC) είναι μια
πρωτοβουλία μη τυπικής εκπαίδευσης που απευθύνεται στα παιδιά που ζουν σε
περιοχές γκέτο και επομένως είναι ευαίσθητα στην εμπορία, την πορνεία και την
ακραία φτώχεια. 
Ο αθλητισμός έγινε ένα καλό μέτρο για την παροχή στα παιδιά αυτά ενός
ασφαλούς, δημιουργικού και προκλητικού χώρου μέσα στο σχολείο. Επιπλέον, κατά
τη διάρκεια του προγράμματος προσφέρθηκε στα παιδιά συμβουλευτική βοήθεια
και εκμάθηση αυτοπειθαρχίας ενώ συνεργάζονταν με άλλους. Αυτό που είναι
επίσης σημαντικό είναι πως το πρόγραμμα εξυπηρετούσε έναν πολύ σημαντικό
σκοπό, δηλαδή την προώθηση της ιδέας του ενεργού πολίτη μεταξύ των παιδιών
Ρομά και μη Ρομά που συμμετείχαν στο έργο. 

      Ιταλία

Τα άτομα που απευθύνονται σε αυτό το έργο ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, αιτούντες
άσυλου, εθνικές ομάδες και μετανάστες. Το έργο Street Track & Field πραγματοποιήθηκε
στην πόλη της Γένοβας, στους δρόμους κοντά στις τοποθεσίες της ομάδας. Η όλη
δραστηριότητα οργανώθηκε από τον S.S.Trionfo Ligure ASD, τον αθλητικό σύλλογο, καθώς
και από άλλα ιδρύματα που παραμένουν σε επαφή με την ομάδα-στόχο. Ο στόχος του
έργου ήταν να εμπλέξει νέους σε ασφαλές περιβάλλον, όπου θα μπορούσαν να βρουν
κάποια αθλητική δραστηριότητα την οποία θα μπορούσαν να εξασκήσουν με ασφάλεια. 
Όπως κάθε έργο, αυτό αξιολογείται με αναφορά στον αντίκτυπο που είχε στην ομάδα-
στόχο. Η αδιαμφισβήτητη αξία της έγκειται στα πλεονεκτήματα που δημιουργεί, δηλαδή
στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης στους συμμετέχοντες, καθώς και στην
πρακτικότητα και την εφαρμογή του, καθώς η εκπαίδευση που προσφέρεται στο έργο δεν
απαιτεί τη χρήση εξοπλισμού. 
Το μόνο αδύνατο σημείο θα ήταν το γεγονός ότι τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες των
συμμετεχόντων δεν είναι γνωστά, κάτι που θα ήταν αρκετά δύσκολο να ξεπεραστεί, καθώς
αυτό το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε ολόκληρη την πόλη και μπορεί να είναι δύσκολο
να προσεγγιστούν οι μελλοντικοί συμμετέχοντες πριν από την έναρξη των
δραστηριοτήτων, αν όχι αδύνατο.
Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν
θα αποδειχθούν χρήσιμες στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων της υγιούς ζωής και
του τρόπου φροντίδας του σώματος κάποιου.
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      Κύπρος

Η ομάδα-στόχος που ασχολήθηκε με αυτήν την πρακτική περιελάμβανε ομογενείς,
αλλοδαπούς και μετανάστες. Το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό
σχέδιο για την παροχή αθλητικών ευκαιριών σε όλους τους πολίτες που διαμένουν
νόμιμα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ιδέα πίσω από τα
οργανωμένα σύνολα ήταν να ξεκινήσουν αθλητικές εκδηλώσεις, χρησιμοποιώντας
δημοφιλή παιχνίδια ως έναν από τους μοχλούς για την κοινωνική ένταξη. 
Όσον αφορά τους αλλοδαπούς και τους μετανάστες, θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στον Κυπριακό Αθλητικό Οργανισμό εγγράφως για να εξασφαλίσουν τη
χρηματοδότηση.Τα στάδια υλοποίησης του έργου περιελάμβαναν μια σειρά από
ενέργειες για την προσέγγιση και την πρόσληψη των μελλοντικών συμμετεχόντων,
ενώ η μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου περιελάμβανε ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
διαφορετικών τοπικών ενδιαφερομένων με αποτελεσματικούς τρόπους με τον οποίο
ορισμένες ομάδες μπορούν να συμπεριληφθούν πιο κοινωνικά στην κοινότητα. Το
ζήτημα της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους τοπικούς και τους εθνικούς φορείς
χάραξης πολιτικής και όλα τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την αθλητική πολιτική
ήταν ο παράγοντας πίσω από το έργο.

Το έργο εξυπηρετούσε το σκοπό του καθώς συμμετέχοντας σε αθλητικές
δραστηριότητες και άλλες εκδηλώσεις τα εμπλεκόμενα άτομα ανέπτυξαν τις
δεξιότητες που ορίζονται ως ψυχοκοινωνικές ικανότητες, καθώς η προσαρμοστική
και θετική συμπεριφορά επιτρέπει στα άτομα να ζήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις
και τις προκλήσεις της καθημερινής τους ζωής.

      Σλοβενία

Ο σκοπός του έργου που συνίστατο σε μια σειρά από ασκήσεις στίβου, αναρρίχηση,
πολεμικές τέχνες, ποδόσφαιρο και βόλεϊ, ήταν η συμμετοχή των
περιθωριοποιημένων νέων. Δεν υπήρχαν χρήματα που επενδύθηκαν στο έργο καθώς
οι διοργανωτές βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στα χρήματα που πληρώθηκαν από
τους συμμετέχοντες. Επίσης, η διάρκεια των εκδηλώσεων εξαρτάτο από τη θέληση
και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Το έργο ξεκίνησε με σκοπό να παρέχει στους συμμετέχοντες καλή εκπαίδευση, καθώς
και την ικανότητα να μάθουν για τον υγιεινό τρόπο ζωής και επίσης να τους 
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εξοπλίσουν με τις χρήσιμες δεξιότητες όπως οι δεξιότητες επικοινωνίας, η ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις περιβαλλοντικές
συνθήκες.

Το έργο αποδείχθηκε επιτυχημένο, αλλά λόγω της κακής υποδομής και της έλλειψης
κατάλληλου αθλητικού εξοπλισμού, δεν συνεχίστηκε.

       Ισπανία

Η ομάδα-στόχος που συμμετείχε στο πρόγραμμα «Spain Moves», περιελάμβανε νέους,
ενήλικες, μετανάστες και άτομα με αναπηρία. Η ιδέα πίσω από τις δραστηριότητες ήταν να
προωθηθεί ο υγιεινός τρόπος ζωής στην ισπανική κοινωνία, μέσω της προώθησης του
αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας για τη διατήρηση μιας ενεργού και
δυναμικής ζωής από την παιδική ηλικία.
Το έργο που διοργανώθηκε από το Ισπανικό Ίδρυμα Νέων Αθλητισμού, το οποίο είναι ένας
οργανισμός ΜΚΟ και μια συνεχής επιχείρηση που εκμεταλλεύεται διάφορα μέσα για τη
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες. 
Η θετική πτυχή της επιχείρησης είναι η ελεύθερη είσοδος στις περισσότερες εκδηλώσεις
και επίσης η προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και κοινωνικοποίησης - ωστόσο δεν
εμφανίζεται πολύ έντονα στο Facebook, κάτι που το νέο κοινό μπορεί να βρει ως
μειονέκτημα. Όπως πολλά έργα που έχουν ήδη συζητηθεί, αυτό στοχεύει επίσης στο να
επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πολλές δεξιότητες που θα τους επέτρεπαν
να ζήσουν υγιείς.

       Τουρκία

Η Τουρκία έχει προτείνει δύο έργα, το πρώτο από τα οποία ονομάστηκε - Οι δρόμοι είναι
δικοί μας - και το άλλο εκμεταλλεύτηκε την ιδέα των παραδοσιακών παιδικών παιχνιδιών.
Και τα δύο έργα απευθύνονταν σε μικρά παιδιά, κυρίως στην πρώιμη σχολική ηλικία,
ωστόσο το πρώτο έργο απευθυνόταν επίσης στα μικρά μειονεκτικά παιδιά που ζούσαν στα
προάστια.
Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για τα παιδιά προετοιμάστηκαν με τέτοιο τρόπο
ώστε να τους εισαγάγουν στην ιδέα της μάθησης μέσω της πρακτικής άσκησης. Και στα δύο
έργα οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορα
παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες όχι μόνο παρείχαν το στοιχείο της
ψυχαγωγίας, αλλά και ενστάλαξαν σε αυτές τις δεξιότητες της καλύτερης επικοινωνίας και
της συνεργασίας σε μια ομάδα και επίσης τον έλεγχο του άγχους κατά τη διάρκεια των
αγώνων.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε αυτήν την Έκθεση εξετάστηκαν διάφορες πτυχές, οι οποίες περιελάμβαναν την
έννοια του αθλητισμού που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του
προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού που επηρεάζει όχι μόνο διάφορες
εθνικές ομάδες και τους μετανάστες που φθάνουν σε μια ξένη χώρα, αλλά και, και
αυτό πιθανότατα είναι το μεγαλύτερο δύσκολο να κατανοηθεί και να γίνει αποδεκτό,
άνθρωπους που ζουν σε μια χώρα. Αυτό αγκαλιάζει μια μεγάλη ομάδα όλων των
μειονεκτούντων ατόμων, ξεκινώντας από τα παιδιά και τους νέους που πλήττονται
από τη φτώχεια και άλλες ακραίες συνθήκες που κάνουν τη ζωή τους δύσκολη εκτός
εάν τους προσφερθεί βοήθεια. Οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές για να
προσεγγίσουν το ζήτημα όλων εκείνων που έχουν μείνει έξω από τα πρόυθρα της
κοινωνίας, επιδεινώνονται από τις ομάδες ανθρώπων που προέρχονται από άλλες
χώρες για την αναζήτηση καλύτερης και ασφαλέστερης ζωής. Ως εκ τούτου, τέτοια
μέτρα και μέσα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι ομάδες. Από όλες τις πληροφορίες που παρέχονται
από τους συνεργάτες του έργου T & F4ALL, ο αθλητισμός εμφανίζεται ως το
καλύτερο και το πιο αποτελεσματικό μέτρο συμμετοχής όλων των ηλικιών,
κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων σε δραστηριότητες που προάγουν το άνοιγμα, την
ευελιξία και την ετοιμότητα προσαρμογής στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η ιδέα
πίσω από τον αθλητισμό είναι να προσφέρει μια ευκαιρία σε όλους παρά την
καταγωγή, την εθνικότητα ή τις προτιμήσεις τους και να γεφυρώσει τα ταξικά κενά
στην κοινωνία βοηθώντας τη διαδικασία της ειρηνικής κοινωνικής ένταξης
αφήνοντας πίσω το στίγμα του αποκλεισμού.

The T&
F4ALL PRO

JECT.

35



ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

TH
E 

T&
F4

AL
L 

PR
O

JE
CT

 



ΕΙΣΑΓΩΓΉ38

1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
Inclusion

1.1    Ένταξη του αθλητισμού γυναικών
μεταναστών και μειονοτήτων............................44

1.2  Ένταξη αθλητισμού και άλλη κατηγορία
συμμετεχόντων....................................................47

1.3 Η έννοια της μεθοδολογίας στον
αθλητισμό.............................................................49

42

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 59

2.  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
2.1  Συμβολή των εταίρων - επισκοπήσεις
ερευνών και μελετών περιπτώσεων .................53

2.2  Επιλεγμένες βέλτιστες πρακτικές - πρακτική
εφαρμογή..............................................................57

52



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Διάφοροι λόγοι που επηρεάζουν πολλές χώρες έχουν οδηγήσει σε μαζική
μετανάστευση, ένα πρόβλημα το οποίο η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγάλη
προσοχή, υιοθετώντας τέτοια μέτρα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν όλους
όσους έχουν ανάγκη και θα διασφαλίσουν την ένταξη καθώς και την κοινωνική
ένταξη που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.
Ταυτόχρονα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για τον αθλητισμό ως μηχανισμός για την
υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών τομέων όπως η εκπαίδευση, η
απασχόληση, η υγεία και η κοινωνική ακεραιότητα.

Ο αθλητισμός θεωρείται ένας κοινός χώρος όπου πραγματοποιείται η ένταξη
ανθρώπων από διάφορες χώρες και αντιπροσωπεύει διαφορετικά εθνικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Γι 'αυτό, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή
κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των εθνοτικών ομάδων, πρέπει να
δημιουργηθούν σταθερές και ουσιαστικές σχέσεις.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό που ανέπτυξε η
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007), «ο αθλητισμός είναι ένα αυξανόμενο
κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο που συμβάλλει σημαντικά στους στρατηγικούς
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλληλεγγύη και ευημερία». Αναφέρεται επίσης
ότι «ο αθλητισμός μπορεί… να διευκολύνει την ένταξη στην κοινωνία των
μεταναστών και των ατόμων ξένης προέλευσης, καθώς και να υποστηρίξει τον
διαπολιτισμικό διάλογο». Λόγω του γεγονότος ότι προωθεί μια κοινή αίσθηση του
ανήκειν και της συμμετοχής, μπορεί επομένως να λειτουργήσει επίσης ως σημαντικό
εργαλείο για την ένταξη των μεταναστών.

Ως εκ τούτου, η δημιουργία διαθέσιμου χώρου για τον αθλητισμό και η υποστήριξη
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό είναι σημαντική προκειμένου να
επιτρέπεται στους μετανάστες και την κοινωνία υποδοχής να αλληλεπιδρούν μαζί με
θετικό τρόπο [1]

[1] White Paper on Sport, Commisson of the European Communities, 2007.
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391&from=EN 38
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Οι θετικές αξίες του αθλητισμού ως εργαλείο για την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, την ενθάρρυνση της ειρήνης και την προώθηση της διεθνούς
κατανόησης με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των ανθρώπων μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση νέων κοινωνικών συνδέσεων
μεταξύ των μελών της χώρας υποδοχής και των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Τα
κοινά ενδιαφέροντα και οι αξίες που μπορούν να μοιραστούν μέσω του αθλητισμού
μπορούν να βοηθήσουν στην ένωση των ανθρώπων και στην προώθηση του
διαπολιτισμικού διαλόγου, ξεπερνώντας τις διαφορές και περιορίζοντας τη
μισαλλοδοξία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με τα καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες ή άλλες εθνοτικές
ομάδες.

Αυτά τα προβλήματα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την πολιτιστική αντίσταση, τις
γλωσσικές παρανοήσεις, καθώς και τον πολιτιστικό και θεσμικό αποπροσανατολισμό
και, τέλος, την έλλειψη εμπιστοσύνης. Όλα αυτά σε συνδυασμό με άλλα εμπόδια
δημιουργούν μια βάση για ένα κοινωνικά αποκλειστικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί
τη λήψη ενεργών μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την
προσέγγισή τους με βιώσιμες λύσεις.

Κατά συνέπεια, η παρακάτω δήλωση έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010):

Ο αθλητισμός κατέχει σημαντική θέση στη ζωή πολλών πολιτών της ΕΕ και διαδραματίζει ισχυρό
κοινωνικό ρόλο με ισχυρές δυνατότητες κοινωνικής ένταξης μέσα και μέσω του αθλητισμού, πράγμα που

σημαίνει ότι η συμμετοχή στον αθλητισμό ή στη σωματική δραστηριότητα με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους συμβάλλει στην ένταξη στην κοινωνία · σύμφωνα με την οποία η ένταξη στον αθλητισμό

περιλαμβάνει συνδυασμό «αθλητισμού για όλους», ίσης πρόσβασης στον αθλητισμό, ίσων ευκαιριών
στον αθλητισμό, και ποικίλων αθλητικών ευκαιριών προσανατολισμένων στη ζήτηση και αθλητικών
εγκαταστάσεων, και όπου η κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού περιλαμβάνει συμμετοχή χωρίς

αποκλεισμούς στην κοινωνία, ανάπτυξη της κοινότητας και ενισχυμένη κοινωνική συνοχή
 

Ως εκ τούτου:

 Η πρόσβαση και η συμμετοχή σε διάφορες πτυχές του αθλητισμού είναι σημαντική για την προσωπική
ανάπτυξη, την αίσθηση ταυτότητας και ιδιοκτησίας ενός ατόμου, τη σωματική και ψυχική ευεξία, την

ενδυνάμωση, τις κοινωνικές ικανότητες και τα δίκτυα, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την
απασχολησιμότητα
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Το γεγονός ότι ο αθλητισμός εμφανίζεται τόσο εμφανώς στην ημερήσια διάταξη του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα αφού παρόλο
που υπήρξε αρκετά σημαντική βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση του αθλητισμού ως
μέσου για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθεί να μην
υπάρχει αρκετή για να προσφέρει άφθονα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του
αθλητισμού για την ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Αυτό μπορεί
να θεωρηθεί ως μια λογική κίνηση, καθώς αυτό που περιμένουν οι πρόσφυγες και οι
αιτούντες άσυλο από τη χώρα στην οποία φθάνουν, ικανοποιεί πρώτα τις βασικές
κοινωνικές τους ανάγκες. Ο αθλητισμός μπορεί τότε να θεωρηθεί ως η πολυτέλεια
που δεν χρειάζονται απαραίτητα εκείνη τη στιγμή.

Αυτή η δήλωση συμπίπτει με μια άλλη γνώμη που υποστηρίζει ο Ramon Spaaij - ότι
δηλαδή ο αθλητισμός θεωρείται ως μέσο και πλαίσιο για την ευημερία και την ένταξη
των προσφύγων, το οποίο αντικατοπτρίζεται σε σημαντικές επενδύσεις σε αθλητικά
προγράμματα και παρεμβάσεις με σκοπό τη συμμετοχή των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα για υγεία,
θεραπευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αναψυχής
μπορούν να βοηθήσουν τους νεοαφιχθέντες μετανάστες «να μάθουν περισσότερα
για τον πολιτισμό της χώρας ή της τοπικής περιοχής, και μπορούν να προσφέρουν
ευκαιρίες για να δημιουργήσουν κοινωνική σύνδεση, να εξασκήσουν γλωσσικές
δεξιότητες και να βελτιώσουν τη συνολική ατομική υγεία και ευημερία». Με αυτόν
τον τρόπο ο αθλητισμός δημιουργεί έναν παγκόσμιο και ασφαλή χώρο για
πολιτιστική  ανταλλαγή, ατομική και κοινοτική ανάπτυξη και επίσης παρουσιάζει μια
εναλλακτική πορεία στην εκπαίδευση και την απασχόληση για τη μετάβαση σε μια
κοινωνία υποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το πώς διάφορες ομάδες μπορούν να
επωφεληθούν από την κοινωνική ένταξη μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων, θα
πρέπει να απαριθμήσουμε τις κύριες ομάδες-στόχους που θα μπορούσαν να γίνουν
οι αποδέκτες όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στον τομέα του
αθλητισμού. Αυτή η διάκριση είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι οι πρόσφυγες
και οι αιτούντες ασύλου είναι δύο συγκεκριμένες κατηγορίες μεταναστών και κατά
συνέπεια ο τύπος του παραλήπτη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο
γίνεται αντιληπτή και προσεγγίζεται η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.
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·-Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλου, πρόσφυγες και μετανάστες

Μετανάστης- Ένα πρόσωπο που κινείται ή έχει μετακινηθεί πέρα   από διεθνή
σύνορα ή εντός κράτους εκτός του συνήθους τόπου διαμονής του, ανεξάρτητα από
το (1) νομικό καθεστώς του ατόμου · (2) εάν η κίνηση είναι εθελοντική ή ακούσια · (3)
ποιες είναι οι αιτίες της κίνησης ή (4) ποια είναι η διάρκεια της διαμονής.

Πρόσφυγες - ένα άτομο, το οποίο «λόγω ενός βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους
φυλής, θρησκευτικής ιθαγένειας, συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα
ή πολιτικών απόψεων, είναι εκτός της χώρας της εθνικότητάς του και δεν είναι σε
θέση ή, λόγω αυτού του φόβου, είναι απρόθυμος να κάνει χρήση της προστασίας
αυτής της χώρας. " (Άρθρο 1 (Α) (2), Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς των
προσφύγων, άρθρο 1Α (2), 1951 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του
1967).

Αιτών άσυλου- πρόσωπο που ζητά ασφάλεια από δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε άλλη
χώρα εκτός από τη δική του και περιμένει απόφαση σχετικά με την αίτηση για
καθεστώς πρόσφυγα βάσει σχετικών διεθνών και εθνικών πράξεων. Στην περίπτωση
κατά την οποία εκδίδεται αρνητική απόφαση, το άτομο πρέπει να εγκαταλείψει τη
χώρα και μπορεί να απελαθεί, όπως και οποιοσδήποτε μη υπήκοος σε παράτυπη ή
παράνομη κατάσταση, εκτός εάν παρέχεται άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς ή
άλλους συναφείς λόγους.

Ρομά -είναι μια εθνοτική ομάδα μειονοτήτων που συναντούμαι στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες. Σε πολλές χώρες οι Ρομά αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα
και προστατεύονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Πλαισίου του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Ο κύριος λόγος για να
θεωρήσουμε τους Ρομά ως συγκεκριμένη ομάδα-στόχο είναι ότι, στην περίπτωση
αυτής της ομάδας, η εθνοτική διαφορά συνδυάζεται πολύ συχνά με κοινωνικό
μειονέκτημα και ακόμη και κοινωνικό αποκλεισμό και ακραία φτώχεια, καθώς και με
έντονες αρνητικές προκαταλήψεις, ρατσισμό και διακρίσεις. Όπως συνιστάται από το
Συμβούλιο της Ευρώπης, ο όρος «Ρομά» νοείται εδώ ως ομπρέλα,
συμπεριλαμβανομένης μιας ποικιλίας υποομάδων, που χρησιμοποιούν διάφορα
ονόματα για να ορίσουν τον εαυτό τους ή να ονομαστούν από άλλους με
διαφορετικά ονόματα. Όπως έχει αναφερθεί πριν από τις παραπάνω κατηγορίες των
διαφόρων ομάδων ατόμων που φθάνουν στις χώρες της ΕΕ μπορεί να επηρεάσει το
είδος των προσεγγίσεων στη διαδικασία της κοινωνικής τους αφομοίωσης. 41
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Πρόσφατα δόθηκε περισσότερη προσοχή στο θέμα του ρόλου του αθλητισμού στην
προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Έχει αναγνωριστεί ότι ενώ η φτώχεια παίζει
σημαντικό ρόλο στην αποτροπή της συμμετοχής των ανθρώπων σε οποιεσδήποτε
αθλητικές δραστηριότητες, η διαδικασία εντείνεται ακόμη και από άλλους
παράγοντες όπως η ηλικία, η τάξη, το φύλο, η εθνική καταγωγή ή ο τύπος αναπηρίας.
Αυτό που εντείνει το πρόβλημα με την ένταξη στη χώρα υποδοχής είναι η
διαφορετική κουλτούρα και η γλώσσα των νεοεισερχόμενων. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την ορολογία που αποσκοπεί να δηλώσει τη συγκεκριμένη ομάδα
αφίξεων. Επομένως, χαρακτηρίζονται ως «πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικοί»
(CALD), η οποία είναι μια πιο περιεκτική και ακριβής περιγραφή, καθώς και οι δύο
δείκτες φυλής και εθνικότητας μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα ένταξης
των μεταναστών.

Αυτή η κατάσταση εγείρει μια σειρά από διαμάχες που επισημάνθηκαν στο κοινό από
ορισμένους παρατηρητές της πραγματικότητας της μετανάστευσης. Επισημαίνουν
τον επιφανειακό χαρακτήρα όλων των δραστηριοτήτων που ασκούν τα αθλητικά
όργανα που ενδέχεται μερικές φορές να είναι απρόθυμα να προωθήσουν τις «εθνο-
ειδικές» ή «μονοεθνικές» σωματικές δραστηριότητες με το φόβο ότι ενδέχεται να
αντισταθμίσουν την ενοποιητική φύση του αθλητισμού.

Το προαναφερθέν ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας στη διαδικασία ένταξης των
μεταναστών, καθώς συνδέεται στενά με το πολιτιστικό κεφάλαιο που
αντιπροσωπεύουν οι νεοεισερχόμενοι κατά την άφιξή τους. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε ορισμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και για να ενταχθούν στην
κοινωνία υποδοχής, συχνά αναμένεται να αναπτύξουν νέες μορφές πολιτιστικού
κεφαλαίου, όπως η γλώσσα, τα έθιμα και οι κανόνες που εκτιμώνται στη νέα χώρα. Σε
μια τέτοια περίπτωση ο αθλητισμός και οποιοσδήποτε τύπος σωματικής
δραστηριότητας μπορεί να γίνει η περιοχή για τη διευκόλυνση νέων μορφών
πολιτιστικού κεφαλαίου, διατηρώντας παράλληλα ένα ειδικό πολιτιστικό κεφάλαιο
για τους μετανάστες που ενισχύει την ταυτότητά τους και ανακουφίζει τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
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Η εκτεταμένη παγκόσμια έρευνα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα του κοινωνικού
αποκλεισμού απέδειξε ότι ο αθλητισμός που έγινε μέσα στις εθνοπολιτισμικές
ομάδες των μεταναστών βοήθησε να διατηρήσουν τη διασπορική τους κοινότητα και
να δημιουργήσουν τη διασπορική συνείδηση, δηλαδή την ταυτότητα και την
ιδιοκτησία.

Ως εκ τούτου, ενώ εξετάζουμε το ζήτημα της χρήσης του αθλητισμού στη διαδικασία
της κοινωνικής ένταξης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητά του σχετικά με
τους συμμετέχοντες-στόχους και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η ένταξη στον
αθλητισμό επικεντρώνεται κυρίως στην εισαγωγή των μεταναστών ή των εθνοτικών
ομάδων στη σωματική δραστηριότητα και στη διευκόλυνση της δυνατότητάς τους να
λειτουργούν εντός του αθλητισμού. Αυτό είναι ένα εμπόδιο που είναι απαραίτητο
για την περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας και την κοινωνική ένταξη μέσω του
αθλητισμού.

Με βάση αυτήν την προσέγγιση, οι Coalter και Taylor (2010) κάνουν διάκριση μεταξύ
των πρωτοβουλιών «plus sport» και «sport plus». Επιπλέον, οι αθλητικές
πρωτοβουλίες καθοδηγούνται από οργανισμούς κοινωνικής ανάπτυξης που
ασχολούνται με συγκεκριμένα κοινωνικά θέματα. Οι αθλητικές δραστηριότητες
προστίθενται στα προγράμματά τους ως τρόπος επίτευξης των ευρύτερων
κοινωνικών τους στόχων. Οι δραστηριότητες Sport plus καθοδηγούνται από
οργανισμούς των οποίων η βασική δραστηριότητα είναι ο αθλητισμός που
χρησιμοποιείται και προσαρμόζεται με διάφορους τρόπους για την επίτευξη
ορισμένων στόχων κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι τρόποι επίτευξης αυτών των αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται μέσω έργων,
μερικά από τα οποία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ένα από αυτά είναι το τρέχον
έργο «Sport Inclusion Network (SPIN), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει την
ένταξη και τη συμμετοχή των εθνικών μειονοτήτων, των μεταναστών και άλλων
εθνών τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων) και στον γενικότερο
αθλητισμό σε όλη την Ευρώπη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξέτασε επίσης την εφαρμογή μέτρων που
αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω του
αθλητισμού. Το έργο αγκαλιάζει έναν αριθμό έμπειρων εθνικών βασικών φορέων που
συμβάλλουν στον τομέα της καταπολέμησης του αποκλεισμού και των διακρίσεων
στον αθλητισμό.
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Το πρόβλημα της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και άλλων μειονεκτουσών
ομάδων συνέπεσε με μια άλλη πτυχή που αναφέρθηκε παραπάνω, που είναι το
ζήτημα του αποκλεισμού από τον αθλητισμό λόγω φύλου. Το άρθρο 21 του Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000) ορίζει ότι: «Κάθε
διάκριση που βασίζεται σε οποιοδήποτε έδαφος όπως φύλο, φυλή, χρώμα, εθνοτική
ή κοινωνική καταγωγή, [...] συμμετοχή σε εθνική μειονότητα, [ ...] απαγορεύεται ».
Ομοίως, το άρθρο 22 ορίζει ότι « Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και
γλωσσική πολυμορφία ». Παρά τις εν λόγω διατάξεις, η πραγματικότητα της ισότητας
στον αθλητισμό πρέπει ακόμη να επιλυθεί. Δεδομένου ότι λόγω της μεγάλης
πολιτιστικής και εθνοτικής απόκλισης, τα κορίτσια συχνά αποκλείονται από την
αθλητική συμμετοχή, γεγονός που εμποδίζει σοβαρά την ομαλή ένταξή τους και τη
συνοχή με τις κοινότητες υποδοχής. Κατά συνέπεια, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες
έχει παρατηρηθεί αυτό το ζήτημα και αντιμετωπίστηκε η κατάσταση των
μεταναστριών διαφορετικής θρησκείας, ιδίως των μουσουλμάνων μεταναστριών.
Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει μόνο τις μουσουλμάνες μετανάστριες αλλά και
εκείνα που εκπροσωπούν την κοινότητα των Ρομά και είναι ζωτικής σημασίας να
τους προσφερθούν επιλογές για τη φυσική αγωγή που μπορούν να φιλοξενήσουν τις
δικές τους παραδόσεις και έθιμα.

Παρακάτω θα επικεντρωθούμε στις δύο κύριες ομάδες γυναικών μεταναστών,
μουσουλμάνων και Ρομά, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες,
αλλά μοιράζονται την κοινή εκπροσώπηση των μεταναστριών που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στον αθλητισμό λόγω του εθνικού και θρησκευτικού τους υποβάθρου.

1.1   Ένταξη του αθλητισμού γυναικών μεταναστών και μειονοτήτων

Οι μετανάστριες αποτελούν μεγάλο μέρος της εν λόγ ομάδας και ως εκ τούτου πρέπει
να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες με αναφορά σε κάθε είδους εγκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού. Ωστόσο, οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις
μόνο και μόνο λόγω του απλού γεγονότος ότι είναι γυναίκες, γεγονός που τις τοποθετεί
σε μειονεκτική θέση. Η κατάσταση και οι ανάγκες τους συχνά παραβλέπονται, επομένως
δεν έχουν καμία δυνατότητα να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα προσόντα τους.
Δεδομένου ότι ο σύγχρονος αθλητικός κόσμος κυριαρχείται από άντρες και υπάρχουν
πολύ λίγες, αν υπάρχουν, προσφορές για μετανάστες κορίτσια και γυναίκες, το επίπεδο
περιθωριοποίησής τους αυξάνεται. Επιπλέον, λόγω γλωσσικών δυσκολιών, δεν έχουν
πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές προσφορές στη γειτονιά. Με αυτήν τη γνώση θα
μπορούσε να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς την κοινωνική ένταξη.
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    • Ενσωμάτωση κοριτσιών μουσουλμάνων μεταναστών μέσω του
αθλητισμού

Από αυτή την άποψη, η ένταξη μπορεί να επιτευχθεί με έναν ειδικό
προσανατολισμένο στο φύλο τρόπο που απευθύνεται μόνο σε κορίτσια και νέες
γυναίκες και πραγματοποιείται μέσω της παροχής όλων των ειδών ευκαιριών χάρη
στις οποίες ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους. 

Οι δραστηριότητες που υποτίθεται ότι βοηθούν τα κορίτσια και τις γυναίκες να
εισέλθουν στην κοινότητα και να γίνουν μέλη της κοινωνίας υποδοχής στοχεύουν
ειδικά στα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τέτοιες κινήσεις οφείλονται στο
γεγονός ότι τα κορίτσια επηρεάζονται περισσότερο και ελέγχονται από τους δικούς
τους θρησκευτικούς και εθνοτικούς κύκλους, γεγονός που αναστέλλει την πρόοδό
τους και την κοινωνική συνοχή. Δυστυχώς, οι ίδιες οι γυναίκες δεν βλέπουν το
όφελος της συμμετοχής στον αθλητισμό, χάνοντας την ευκαιρία να βελτιώσουν την
κατάστασή τους όσον αφορά τη διατήρηση της υγείας και επίσης να αυξήσουν την
αυτοπεποίθησή τους που θα λειτουργούσε θετικά για την ένταξή τους.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δεσμεύονται από την κοινωνική τους θέση μέσα στην
εθνική τους ομάδα, η οποία περιορίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανδρών και
γυναικών, καθώς και την έκθεση του σώματος κάποιου. Αυτή η πτυχή πρέπει να
εξεταστεί προσεκτικά κατά τον σχεδιασμό αθλητικών προγραμμάτων που
απευθύνονται σε γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα ακόλουθα
μέτρα:

· Προτείνοντας τον αθλητισμό σε συγκεκριμένες ομάδες φύλου. 

· Πρόσληψη γυναικείου προσωπικού ως εκπαιδευτές, ναυαγοσώστες. 

· Δεν επιτρέπεται η είσοδος αγοριών και ανδρών σε αποκλειστικούς για
κορίτσια χώρους.

· Διασφάλιση ότι απαγορεύεται στους άνδρες και τα αγόρια να
παρακολουθούν γυναίκες που φορούν αθλητικά μαγιό, γεγονός που οφείλεται
στο γεγονός ότι οι αθλητικοί χώροι για κορίτσια και γυναίκες πρέπει να
διατηρούνται εκτός του κοινού ·

· Εξασφάλιση καλής προσβασιμότητας για κορίτσια και γυναίκες. 45
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• Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι λόγω της θέσης των κοριτσιών /
γυναικών στην οικογένεια και των οικιακών καθηκόντων στα οποία
εμπλέκονται, ενδέχεται να μην τους επιτρέπεται να εγκαταλείψουν το
σπίτι αργά, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προγραμματιστούν
αναλόγως οι προπονήσεις

Μία από τις πτυχές που αναφέρονται είναι η εύκολη πρόσβαση σε αθλητικούς
χώρους. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χώροι εκπαίδευσης πρέπει να βρίσκονται σε
κοντινή απόσταση, κάτι που θα ήταν αποδεκτό για τις οικογένειες των κοριτσιών.
Διασφάλιση ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και πως η αφομοίωση
των κοριτσιών και η διαπολιτισμική κατανόηση εφαρμόζονται.

• Τα κορίτσια, οι Ρομά και η κοινωνική ένταξή τους μέσω του αθλητισμού

Παράλληλα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μουσουλμάνες και οι νεαρές
γυναίκες υπό τις νέες κοινωνικές συνθήκες, βίσκονται και τα κορίτσια Ρομά που
αντιμετωπίζουν εμπόδια τόσο στις χώρες τους όσο και στις χώρες υποδοχής, γεγονός
που καθιστά πολύ δύσκολο για αυτούς να ενταχθούν στην κοινωνία που τους φιλοξενά. 

Η κατάσταση αυτής της εθνοτικής ομάδας έχει γίνει το επίκεντρο του έργου «Ένταξη του
αθλητισμού των μεταναστών και των γυναικών μειονοτήτων» (SPIN Women) που είναι
μια από τις πιο επιτυχημένες περιπτώσεις έργων ERASMUS+. Η κοινότητα των Ρομά
υπόκειται σε ένα πολύ ιδιαίτερο επίπεδο αποκλεισμού και διακρίσεων,
συμπεριλαμβανομένου και του ιδιαίτερα διαχωρισμένου εκπαιδευτικού
συστήματος,ενώ τα μέλη αυτής της κοινότητας υφίστανται ρατσιστικά περιστατικά που
στρέφονται εναντίον τους.
Η κατάσταση αυτών των κοριτσιών αντιμετωπίζεται ως ένα αυξανόμενο πρόβλημα,
καθώς με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, χωρίς προοπτικές για απασχόληση και, κατά
συνέπεια, χαμηλή κοινωνική κατάσταση, τα οποία οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό και
φτώχεια, η κατάσταση τους είναι δραματική. Σε μια τέτοια κατάσταση ο αθλητισμός
μπορεί να είναι ο τρόπος για να βγούν από αυτήν την αβοήθητη κατάσταση κρατώντας
κάποια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον και ίσες ευκαιρίες. Ενώ αυτό θα μπορούσε
να είναι εφικτό με τα κορίτσια στο δημοτικό επίπεδο, η συμμετοχή των ηλικιωμένων θα
ήταν πολύ πιο δύσκολη λόγω της θέσης των κοριτσιών στην εθνοτική τους κοινότητα
και των ρόλων που τους έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, συχνά δεν λαμβάνουν επαρκή
υποστήριξη από τους γονείς τους, κάτι που δεν τους βοηθά να συμμετάσχουν στον
αθλητισμό και ως εκ τούτου να ενταχθούν στην υπόλοιπη κοινωνία. Επίσης, με τις νέες
γυναίκες δεν θα μπορούσε να είναι μόνο η οικογένεια, 46
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Το πρόβλημα επιδεινώνεται επιπλέον από την έλλειψη γυναικών προπονητών,
εκπαιδευτών και διαιτητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και κατάλληλες γλωσσικές
δεξιότητες. Τέτοια άτομα θα μπορούσαν να συμβάλουν στο να παρακινήσουν και να
ενθαρρύνουν τα κορίτσια - καθώς θα λειτουργούσαν ως πρότυπα για αυτά.
Δυστυχώς, τα πολιτιστικά πρότυπα (παραδόσεις της ίδιας της οικογένειας ή / και της
κοινότητάς τους) και τα θρησκευτικά πρότυπα (π.χ. ισλαμικά) εμποδίζουν πολλά
κορίτσια να γίνουν δάσκαλοι ή εκπαιδευτές σε ευρωπαϊκά σχολεία.

· Έλλειψη κατάλληλης χρηματοδότησης για την ένταξη των γυναικών μέσω
του αθλητισμού

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αθλητισμός κυριαρχείται από άντρες, ειδικά όσον
αφορά τους συλλόγους. Δεδομένου ότι είναι προσανατολισμένα στο κέρδος και
επικεντρώνονται στην απόδοση, δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τυχόν
πρόθυμους συμμετέχοντες που λόγω των χαμηλών ικανοτήτων τους θα λάβουν
πολύ λίγη αναγνώριση. Κατά συνέπεια, τέτοιοι σύλλογοι θα είχαν πολύ κακή
απόδοση όσον αφορά τους χώρους κατάρτισης και τις εγκαταστάσεις, καθώς δεν θα
ήταν σε θέση να εκπαιδεύσουν αθλητές που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε
διαγωνισμό. 
Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολύ λίγοι σύλλογοι, ειδικά εκείνοι σε αγροτικές περιοχές,
οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι να προσφέρουν υποστήριξη στους μετανάστες λόγω
έλλειψης ευαισθησίας και παρανόησης της κατάστασης των μεταναστών. Πολλοί
σύλλογοι δεν γνωρίζουν ότι είναι ευθύνη τους να εισαγάγουν τους
νεοεισερχόμενους στη δομή των κανονισμών που διέπουν τους θεσμούς τους και η
έλλειψη διαπολιτισμικής ικανότητας είναι ιδιαίτερα εμφανής σε τέτοιες περιπτώσεις.

1.2  Ένταξη αθλητισμού και άλλη κατηγορία συμμετεχόντων

Εκτός από τις μετανάστριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πρόσβαση σε
αθλητικούς χώρους και ως εκ τούτου δραστηριότητες, υπάρχει επίσης μια
διαφορετική κατηγορία ατόμων που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή άτομα
με αναπηρίες, άτομα από φτωχό κοινωνικό περιβάλλον και επίσης άτομα με
διάφορους σεξουαλικούς προσανατολισμούς.

• Ανθρωποι με αναπηρίες
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Το πρόβλημα αυτής της κοινωνικής ομάδας έχει αναγνωριστεί και ως εκ τούτου η
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2010-2020 έχει εφαρμοστεί για να δώσει τη
δυνατότητα σε αυτήν την ομάδα να απολαμβάνει τα δικαιώματά της και να
συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία.

Αυτό που τονίζεται είναι η ανάγκη να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αθλητικών,
ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών οργανισμών και να προωθηθεί η
συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις που για ορισμένους λόγους είναι μερικές φορές
δύσκολο να ξεπεραστούν. Τυπικά εμπόδια για άτομα με αναπηρία περιλαμβάνουν:

· έλλειψη ευαισθητοποίησης εκ μέρους των ατόμων χωρίς αναπηρίες σχετικά με τον τρόπο επαρκούς
συμμετοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ομάδες

· έλλειψη ευκαιριών και προγραμμάτων κατάρτισης και ανταγωνισμού. 

· πολύ λίγες προσβάσιμες εγκαταστάσεις λόγω φυσικών εμποδίων. 

· περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους και την κατάλληλη πρόσβαση σε αυτούς.

Παρόλο που σήμερα τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν ευκολότερη πρόσβαση
στα αθλήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ακόμη
προβλήματα με ορισμένα εμπόδια, όπως ορισμένες πολιτικές υποδομής, έλλειψη
τεχνολογίας και εξοπλισμού, καθώς και κοινωνικές πεποιθήσεις και στάσεις απέναντι
σε άτομα με αναπηρία. 

• Συμμετέχοντες από φτωχό κοινωνικό περιβάλλον και ηλικιωμένοι

Τα οικονομικά εμπόδια αποτελούν επίσης τα εμπόδια που για ορισμένες ομάδες,
συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ηλικιωμένων, φαίνεται δύσκολο, αν όχι
αδύνατο, να ξεπεραστούν. Αν και αυτό το ζήτημα έχει ήδη επισημανθεί σε αυτό το
έργο, εξακολουθεί να είναι το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που επηρεάζει όχι μόνο
τις ομάδες μεταναστών αλλά και τις τοπικές ομάδες, καθώς έρχεται σε αντίθεση με το
δικαίωμα του κάθε πολίτη να ασκεί αθλητισμό με συλλογική προοπτική. 

• Ο αθλητισμός και οι άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό
προσανατολισμό

Ο αθλητισμός είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την κοινωνική ανάπτυξη που οδηγεί στη
βελτίωση της ευημερίας ατόμων στην κοινωνία, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν
πλήρως τις δυνατότητές τους. 48
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Η επιτυχία μιας κοινότητας συνδέεται με την ευημερία κάθε πολίτη. Ο αθλητισμός
δεν είναι απλώς σωματική δραστηριότητα, προάγει την υγεία (σωματική και ψυχική)
και την εκπαίδευση, προάγει τη γνωστική ανάπτυξη, διδάσκει κοινωνική
συμπεριφορά και βοηθά στην κοινωνική συνοχή. Ο αθλητισμός μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει το κοινωνικό κεφάλαιο και την κοινωνική ένταξη των
LGBTQ + ατόμων στην ευρύτερη κοινότητα, καθώς και να τους ενδυναμώσει και να
τους δώσει τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιστρέψουν στην κοινότητα.

Σε ορισμένες κοινωνίες οι LGBTQ + εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν
προσπαθούν να συμμετάσχουν στον αθλητισμό. Αυτό μπορεί να λάβει διάφορες
μορφές διακρίσεων και παρενόχλησης σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, από την
κοινότητα και τα επίπεδα ψυχαγωγίας έως τα επαγγελματικά και ελίτ επίπεδα.
Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής αυτής της έκθεσης δεν επιτρέπει μια μακρά
περιγραφή όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα, δεν πρόκειται να
παρασχεθεί τέτοια απαρίθμηση. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι για να
χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός ως εργαλείο ανάπτυξης και ένταξης, ο αθλητισμός θα
πρέπει να αλλάξει με σκοπό να γίνει πιο φιλόξενος για το φύλο και τις σεξουαλικές
μειονότητες.

1.3   Η έννοια της μεθοδολογίας στον αθλητισμό

Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων μέσω του αθλητισμού είναι ζωτικής
σημασίας. Ωστόσο, τίθεται ένα ερώτημα ποια θεσμικά όργανα πρέπει να καταστούν
υπεύθυνα για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος. Το να βασίζεσαι στην άτυπη
προσέγγιση θα ήταν μάταιο, καθώς αυτό θα έφερνε μεγαλύτερη ζημιά παρά όφελος
για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό. Φυσικά, οι εθελοντικές ενέργειες εκ
μέρους όλων των ατόμων που ασχολούνται με ΜΚΟ και όλων εκείνων που είναι
πρόθυμοι να αφιερώσουν το χρόνο τους και να δείξουν τη δέσμευσή τους να
βοηθήσουν τους άλλους να καταπολεμήσουν το άγχος του κοινωνικού αποκλεισμού,
εκτιμώνται και είναι ευπρόσδεκτα, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η δομημένη
εργασία υπευθύνων χάραξης πολιτικής και αθλητικών φορέων που θα περιγράφουν
τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της
ένταξης μέσω του αθλητισμού.
Κατά συνέπεια, αυτό απαιτεί κάποια μεθοδολογία για την προσέγγιση του
αθλητισμού και την έκδοση αθλητικών προσφορών σε μετανάστες και πρόσφυγες. Το
ερώτημα είναι τι είδους αθλητικές ευκαιρίες πρέπει να προσφέρονται σε μετανάστες,
ειδικά σε κορίτσια και νεαρές γυναίκες. 49
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Όπως έχει ήδη επισημανθεί, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την ενθάρρυνση
κοριτσιών από μουσουλμανικές και Ρομά κοινότητες να αθλούνται. Εν μέρει, επειδή
το φάσμα των επιλογών δεν ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες τους που
απορρέουν από το θρησκευτικό τους υπόβαθρο και το σύστημα των κανόνων που
λειτουργούν στις κοινότητές τους και, δεύτερον, το φάσμα των αθλημάτων που τα
κορίτσια και οι νέες γυναίκες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν δεν είναι πολύ
εκτεταμένο. 

Ως εκ τούτου, κατά το σχεδιασμό του αθλητικού προγράμματος για άνδρες και
γυναίκες μετανάστες και πρόσφυγες, ο αθλητισμός και η ψυχολογία της άσκησης θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς περιλαμβάνει «την επιστημονική μελέτη των
ανθρώπων και των συμπεριφορών τους σε αθλητικές δραστηριότητες και την
πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης»

• Παιδαγωγικές αρχές

       Ενεργή και συνειδητή συμμετοχή στην εκπαίδευση
       Μεταφορά
       Περιορισμός
       Προσιτότητα

• Μεθοδολογικές αρχές

     Μεταβλητότητα
     Κατανόηση
     Ευκαμψία
     Μέγιστος χρόνος δέσμευσης 

• Βιολογικές αρχές

      Πολυμερισμός
      Αρχές της λειτουργικής μονάδας
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       Ειδικότητα
       Υπεραντιστάθμιση
       Συνέχεια
       Ατομικότητα
      Ανάκτηση.

Οι προαναφερθείσες αρχές αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως τα ίδια τα
στοιχεία της μεθοδολογικής διαδικασίας και επηρεάζουν την ανάπτυξη της
γνωστικής σφαίρας για κάθε αθλητή που συμμετέχει. Ωστόσο, είναι αρκετή η γνώση
που τους αφορά για να επινοήσετε και να διαμορφώσετε ένα εκπαιδευτικό σχέδιο
που θα προσελκύσει και θα φιλοξενήσει τους μετανάστες που συμμετέχουν;

Αυτό που χρειάζεται είναι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για να μάθετε ποιες
είναι οι πραγματικές ανάγκες των μελλοντικών συμμετεχόντων στο σύλλογο και να
τις αξιολογήσετε βάσει μιας ευρείας κλίμακας μεθοδολογίας συλλογής αυτών των
πληροφοριών.

Διάφορες πηγές λογοτεχνίας ασχολούνται με το θέμα της μεθοδολογίας συλλογής
των πληροφοριών με διάφορους τρόπους εστιάζοντας σε διαφορετικές πτυχές. Εξ ου
και οι μέθοδοι που προτείνονται παρακάτω είναι απλά παραδείγματα μιας
ευρύτερης προσέγγισης του θέματος.

· Ερωτηματολόγια, στατιστικά στοιχεία. 

· Συνεντεύξεις με συμμετέχοντες στον αθλητισμό και στην αναψυχή.

· Παρατηρήσεις, συνεντεύξεις με διοργανωτές, αθλητικούς εκπαιδευτές και
συμμετέχοντες.

· Ανάλυση ντοκιμαντέρ (τοπικά αθλητικά προγράμματα), σημειώσεις
πεδίου.

· Συνεντεύξεις με διοργανωτές, πολιτικούς ηθοποιούς, αθλητικούς
εθελοντές και συμμετέχοντες.

· Ερευνητικές δραστηριότητες (ανάλυση τεκμηρίωσης, συνεντεύξεις).
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Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι παρουσίασαν τις πληροφορίες σχετικά με τα
αθλήματα του δρόμου, μερικά από τα οποία απευθύνονταν ειδικά σε μετανάστες και
πρόσφυγες, διευκολύνοντάς τους να αφομοιωθούν με τις κοινωνίες υποδοχής.
Επομένως, αξίζει να αναθεωρήσετε αυτό το υλικό με σκοπό να βρείτε κάποιες
βιώσιμες λύσεις στις οποίες οι μορφές αθλημάτων μπορεί να είναι ευανάγνωστες για
μη τυπική εφαρμογή.

Ένα ενδιαφέρον σημείο έχει τεθεί από τον Ρουμάνο εταίρο ο οποίος προσέφερε μια
ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού στη διαδικασία της
κοινωνικής ένταξης, βασίζοντας την παρεχόμενη περιγραφή στο μοντέλο ικανοτήτων
για τη δημοκρατική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένων αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων,
γνώσεων και κατανόησης.

Ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθείται ο αθλητισμός αποκαλύπτει διάφορες
πτυχές που σχετίζονται τόσο με τα σωματικά όσο και με τα συναισθηματικά οφέλη,
αυξάνοντας κατά συνέπεια τη συγκέντρωση και την εκπαιδευτική απόδοση και τη
μάθηση, καθώς και την τόνωση της διάθεσης και τη μείωση του κινδύνου διαφόρων
ασθενειών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Επιπλέον, οι ευέλικτες
δραστηριότητες που αγκαλιάζει το άθλημα επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να βρει κάτι
που θα απαντούσε στο ατομικό προφίλ και τις δυνατότητές του. Εκτός από αυτές τις
αμιγώς φυσικές πτυχές, ο αθλητισμός προσφέρει τη δυνατότητα υπέρβασης
γλωσσικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών φραγμών που στην περίπτωση των
προσφύγων, των μεταναστών, των παιδιών Ρομά και των νέων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα σε εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς τομείς αλληλεπίδρασης,
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2.1   Συμβολή των εταίρων - επισκοπήσεις ερευνών και μελετών
περιπτώσεων 

Η έρευνα που ολοκληρώθηκε από όλους τους εταίρους παρείχε ουσιαστικές
πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αθλητικών δραστηριοτήτων, ιδίως εκείνων που
θα έκαναν έκκληση στους μετανάστες. Οι έρευνες περιελάμβαναν πληροφορίες
σχετικά με κάθε είδους αποδέκτες, αγκαλιάζοντας τους νέους με αναπηρία, και ως εκ
τούτου δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με επιτυχία στην πραγματική ζωή, τις
μειονεκτούσες ομάδες νέων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων,
των διακρίσεων εθνικών ομάδων (κοινότητα Ρομά) και επίσης μετανάστες και
πρόσφυγες από άλλες χώρες.
Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί στους τύπους αθλητικών δραστηριοτήτων που
περιγράφονται στις έρευνες με σκοπό την απόπειρα επίλυσης ποιας από αυτές θα
μπορούσε να προσαρμοστεί σε μη τυπική συμμετοχή.

• Έρευνες και πληροφορίες σχετικά με τα αθλήματα που εκτελούνται

     Πολωνία - δεδομένου ότι οι μετανάστες που φθάνουν στην Πολωνία
ενδιαφέρονται περισσότερο για την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών, δεν
υπάρχει άμεση ανάγκη να συμμετάσχουν στον αθλητισμό. Τουλάχιστον ο
αθλητισμός δεν περιλαμβάνεται ιδιαίτερα στη λίστα των προσδοκιών τους. Όσον
αφορά τα παιδιά τους, αυτά γίνονται δεκτά σε σχολεία, όπου συμμετέχουν σε
κανονικές τάξεις, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων PE.
 Η γκάμα των σπορ που εκτελούνται και περιλαμβάνει μαραθώνιους, μισούς
μαραθώνιους, τρέξιμο, πατινάζ, ποδηλασία (με ποδηλασία BMX για νέους), βόλεϊ του
δρόμου και μπάσκετ  

     Ρουμανία - το ποδόσφαιρο θεωρείται ως το άθλημα που είναι πιο δημοφιλές στα
παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών Ρομά, καθώς εκτός από την απόλυτη
ευχαρίστηση που παίζει, εξυπηρετεί έναν εκπαιδευτικό σκοπό διδάσκοντας την
ομαδική εργασία, την αφοσίωση και την ανθεκτικότητα των νέων. 
Πρόσφατα, η προπόνηση στο δρόμο έγινε δημοφιλής στους συμμετέχοντες.

     Ιταλία- η ένταξη πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του
δρόμου, όπου οι αθλητικές δραστηριότητες είναι αυτές που αναπτύσσονται
αυθόρμητα. Οι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν κυρίως μετανάστες, καθώς και νέους
και μειονεκτούντα άτομα. Η γκάμα των σπορ 53
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που εκτελούνται περιλαμβάνει μπάσκετ, skateboard, parkour, τρέξιμο, BMX, πατινάζ
και ποδηλασία. Αυτό που προσφέρει η Ιταλία σε όλους όσους θέλουν να
συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες είναι οι αγώνες ποδηλασίας δρόμου
(Giro d'Italia) και άλλες περιηγήσεις σε όλες τις περιοχές, καθώς και διαγωνισμοί
parkour και bouldering, τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί, οι οποίοι έχουν
πρόσφατα διαδοθεί ευρέως.

        Κύπρος - Σκέιτμπορντ, πατινάζ, ποδηλασία και μπάσκετ μπορούν να
εξασκηθούν χάρη στους κατάλληλους χώρους που προετοιμάστηκαν από τις
Περιφερειακές Αρχές. Ωστόσο, η ένταξη μέσω του αθλητισμού επιτυγχάνεται κυρίως
μέσω του ποδοσφαίρου. Οι δραστηριότητες που μπορούν να παρακολουθήσουν
όλοι οι συμμετέχοντες οργανώνονται τόσο με επίσημο όσο και με ανεπίσημο τρόπο.

        Σλοβενία- ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση των
μεταναστών και των κατοίκων της περιοχής, καθώς θεωρείται μέρος της εργασίας
στο δρόμο, κατά τη διάρκεια της οποίας εισάγονται εκπαιδευτικές και κοινωνικές
δραστηριότητες ένταξης. Οι συμμετέχοντες αγκαλιάζουν κυρίως παιδιά και εφήβους
και η επιλογή των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τρέξιμο, πατινάζ, ποδηλασία και
μπάσκετ.

        Ισπανία - προσφέρει αστικά αθλήματα και σχετίζονται με δραστηριότητες
αναψυχής με κάποια αθλητική συνιστώσα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τρέξιμο,
πατινάζ, ποδηλασία, μπάσκετ και γυμναστική, προπόνηση στο δρόμο, καθώς και
προπόνηση ευκινησίας ή σκύλου. Οι συμμετέχοντες που εκπροσωπούν κάθε είδους
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των γυναικών, μπορούν να
επιλέξουν από πολλές επιλογές εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους μαζικούς
διαγωνισμούς, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να λάβουν μέρος στα
πρωταθλήματα και τα φεστιβάλ-διαγωνισμούς BMX.

        Τουρκία- έχει ρεπερτόριο ψυχαγωγικών αθλητικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων που δεν έχουν περιγραφεί επίσημα, πράγμα που σημαίνει επίσης
ότι οι κανόνες λειτουργίας δεν έχουν καθοριστεί. Αυτές οι αθλητικές δραστηριότητες
περιλαμβάνουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, skateboard, κρυφτό, κυνήγι και άλλα
παιχνίδια μπάλας. Δεν υπάρχουν κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να
συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι στην πράξη μπορούν
να συμμετάσχουν όλοι αν και συνήθως είναι παιδιά και νέοι που συμμετέχουν σε
αυτά τα παιχνίδια.
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• Ανασκοπήθηκαν μελέτες περιπτώσεων
Σε αυτό το μέρος θα υιοθετηθεί μια πιο αναλυτική προσέγγιση των προηγουμένως
συζητηθέντων περιπτωσιολογικών μελετών, η οποία θα προσφέρει αρκετό χώρο για
μια συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη των διαδικασιών που διευκολύνουν την
υιοθέτηση και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

        Πολωνία - στη συγκεκριμένη περίπτωση συζητήθηκε μια συγκεκριμένη ομάδα
αθλητών. Λόγω του γεγονότος ότι η Πολωνία δεν έχει την ίδια εμπειρία με τις
κοινότητες των μεταναστών, η μελέτη επικεντρώθηκε σε νέους σε μειονεκτική θέση και
σε ασυνόδευτους ανηλίκους. Παρόλο που η χώρα έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό
μεταναστών από την Ουκρανία και στο παρελθόν μια μικρότερη ομάδα προσφύγων από
την Τσετσενία, η κατάσταση και η στάση αυτών των ανθρώπων απέναντι στη συμμετοχή
στον αθλητισμό είναι αμελητέα. Η κοινότητα των Ρομά, από την άλλη πλευρά, υπήρξε
πάντοτε μέρος της πολωνικής κοινωνίας, αλλά ζούσε στο δικό της υπόβαθρο, επομένως
το ζήτημα της κοινωνικής τους ένταξης δεν ήταν μέρος συζήτησης.
Ως εκ τούτου, η μελέτη περίπτωσης, Sport in the Yard, περιελάμβανε τις δραστηριότητες
που στοχεύουν τα παιδιά από αποκλεισμένες οικογένειες με κίνδυνο αποθάρρυνσης και
κοινωνικής περιθωριοποίησης. Το έργο αποτελούνταν από δραστηριότητες που
διαβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκε η ιδέα της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού.
Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη μεθοδολογία παιδαγωγικής του δρόμου,
σε συνεργασία με τα παιδιά της τοπικής κοινότητας, όπου όλες οι δραστηριότητες, που
προετοιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν, πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή με την οποία
γνώριζαν οι συμμετέχοντες.

        Ρουμανία - επικεντρώθηκε στην τοπική νεολαία και τους μετανάστες,
προτείνοντας μια σειρά από δραστηριότητες με θέμα την τέχνη και το θέατρο που θα
βοηθήσουν την κοινωνική μετάβαση των συμμετεχόντων μέσω της δημιουργίας
σχέσεων και της ευαισθητοποίησης άλλων συμμετεχόντων και της κοινότητας για το
πρόβλημα της μετανάστευσης ως κοινωνικό ζήτημα. 
Ένα άλλο έργο περιελάμβανε αθλητικές δραστηριότητες και απευθυνόταν στους νέους
μειονεκτούντες Ρομά με σκοπό την ένταξή τους στη γενική κοινωνία. Οι αθλητικές
δραστηριότητες διεξήχθησαν εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου, παρέχοντας έτσι
στα παιδιά την αίσθηση της ασφάλειας και της δημιουργικότητας και επιπλέον είναι ο
τόπος, όπου προωθήθηκε η ιδέα της ενεργού συμμετοχής των παιδιών Ρομά και μη
Ρομά που συμμετείχαν στο έργο .

       Ιταλία- οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι αιτούντες άσυλο, οι εθνοτικές ομάδες και οι
μετανάστες ήταν οι παραλήπτες του έργου Street Track & Field που πραγματοποιήθηκε
στην πόλη της Γένοβας, στους δρόμους κοντά στην τοποθεσία των συμμετεχόντων. 55
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Το έργο ξεκίνησε με σκοπό να εμπλέξει τους νέους να κάνουν κάποιες αθλητικές
δραστηριότητες σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ παράλληλα ενέτεινε αυτοπεποίθηση σε
αυτά και κυρίως βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.

         Κύπρος- το έργο που ξεκίνησε είχε ως στόχο τους ομογενείς, τους αλλοδαπούς και
τους μετανάστες και είχε σκοπό να παρέχει αθλητικές ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες
με άδεια παραμονής νόμιμα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο
περιλάμβανε αθλητικές εκδηλώσεις και δημοφιλή παιχνίδια για να διευκολύνει την
κοινωνική ένταξη και να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες που ορίζονται
ως ψυχοκοινωνικές ικανότητες βοηθώντας τους να ζήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις
και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής.

        Σλοβενία- το έργο, το οποίο στοχεύει στην περιθωριοποιημένη νεολαία,
αποτελείται από μια σειρά από ασκήσεις στίβου, αναρρίχηση, πολεμικές τέχνες,
ποδόσφαιρο και δραστηριότητες βόλεϊ. Η ίδια η ιδέα πίσω από την έναρξη του έργου
ήταν να παρέχει στους συμμετέχοντες κατάλληλη εκπαίδευση και ικανότητα να μάθουν
για τον υγιεινό τρόπο ζωής καθώς και να τους εξοπλίσουν με χρήσιμες δεξιότητες, όπως
δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ευελιξία και
προσαρμοστικότητα στις γύρω συνθήκες .

      Ισπανία- η παρουσίαση περιπτωσιολογικής μελέτης ήταν μέρος του προγράμματος
Spain Moves, το οποίο αφορούσε μια ευρεία ομάδα συμμετεχόντων, δηλαδή νέους,
ενήλικες, μετανάστες καθώς και άτομα με αναπηρία. Το έργο διοργανώθηκε από το
Ισπανικό Ίδρυμα Νέων Αθλητισμού και περιελάμβανε διάφορες δραστηριότητες με
στόχο την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής στην ισπανική κοινωνία μέσω της
προώθησης του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας για μια δραστήρια και
δυναμική ζωή από την παιδική ηλικία.

     Τουρκία - πρότεινε δύο έργα, Το ένα με τίτλο ‘’Οι δρόμοι είναι δικοί μας’’ και ένα
άλλο που εκμεταλλεύτηκε την έννοια των παραδοσιακών παιδικών παιχνιδιών. Και τα
δύο σχεδιάστηκαν για μικρά παιδιά, κυρίως στη σχολική ηλικία και επιπλέον, το δεύτερο
έργο απευθυνόταν στα μικρά μειονεκτούντα παιδιά, που ζούσαν στα προάστια.
Και τα δύο έργα περιλάμβαναν αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια χάρη στα οποία
οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να επικοινωνούν καλύτερα μέσα στην ομάδα και επίσης
να ελέγχουν το άγχος κατά τη διάρκεια των αγώνων.
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2.2   Επιλεγμένες βέλτιστες πρακτικές - πρακτική εφαρμογή

Οι παραπάνω αναθεωρημένες περιπτωσιολογικές μελέτες περιελάμβαναν τις
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν με τις
συγκεκριμένες ομάδες. Ήταν ως επί το πλείστον τα αθλητικά προγράμματα που
εκτελέστηκαν, αλλά πολύ λίγες πληροφορίες προσφέρθηκαν για το είδος των
αθλητικών δραστηριοτήτων που ακολουθήθηκαν. Κατά συνέπεια, η παρουσίαση των
βέλτιστων πρακτικών θα πρέπει να είναι περιορισμένη.

Λόγω του γεγονότος ότι το έργο είναι προσανατολισμένο στον αθλητισμό, ήταν
φυσικό ότι η παρούσα Έκθεση θα επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που σχετίζονται
με παιχνίδια και σωματικές δραστηριότητες. 

Το πρόγραμμα Sport in the Yard (Πολωνία) πραγματοποιείται κυρίως μέσω της
ενεργοποίησης μικρών παιδιών για να παίξουν χάντμπολ και οι προπονήσεις
πραγματοποιούνταν από επαγγελματίες εκπαιδευτές. Δεδομένου ότι οι εργάτες του
δρόμου που βρίσκονται πίσω από αυτό το έργο δεν έχουν τις δικές τους
εγκαταστάσεις, οι εκπαιδεύσεις διεξάγονται στην ύπαιθρο. Αξίζει να αναφερθεί
ολόκληρο το σχέδιο καθώς στη διαδικασία συνεργασίας με τα παιδιά που
προέρχονται από τις μειονεκτούσες οικογένειες, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν πολλές
θετικές στάσεις και προσεγγίσεις που προηγουμένως ήταν εντελώς άγνωστες σε
αυτούς.

Ένα από τα ρουμανικά έργα αφορούσε τον αθλητισμό και είναι μέρος των εργασιών
του The Alternative Education Club, όπου οι στόχοι περιελάμβαναν τη δημιουργία
ισχυρών αθλητικών ομάδων με σκοπό τη βελτίωση της πειθαρχίας, της ομαδικής
εργασίας, της αυτοεκτίμησης και του σεβασμού για τον αντίπαλο. Ο αθλητισμός
θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την εκπαίδευση των νέων και τη
διδασκαλία σημαντικών δεξιοτήτων, καθώς και του σεβασμού των κανόνων και της
πειθαρχικής μάθησης. Προς το παρόν, το σωματείο διοργανώνει εργαστήρια
ποδοσφαίρου, όπου τα παιδιά καθοδηγούνται από έναν προπονητή Ρομά από την
κοινότητα, χάντμπολ και χορό στο δρόμο. Εκτός από τις αναφερόμενες
δραστηριότητες στα παιδιά προσφέρεται μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, βόλεϊ, πυγμαχία και
γυμναστική.
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Η Ιταλία προωθεί την ιδέα του Street Track & Field που είναι ένας καλός τρόπος για να
προσελκύσετε ένα ευρύτερο κοινό με κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις. Αυτή η
προσέγγιση αξίζει να προταθεί, δεδομένου ότι διερευνά την έννοια του αθλητισμού στο
δρόμο και την πραγματοποίησή του μέσω της μη τυπικής προσέγγισης.

Η Κύπρος διαδίδει την ιδέα του αθλητισμού με σκοπό να συμπεριλάβει τους
μετανάστες συμμετέχοντες στην κοινότητα υποδοχής με διάφορους τρόπους και έως
ώστε να κάνει την επιδίωξη αυτή πιο διαφορετική και ευρύτερη. Προκειμένου να
επιτευχθεί αυτό, η επικοινωνία με διάφορους ενδιαφερόμενους για το πώς
συγκεκριμένες ομάδες μπορούν να συμπεριληφθούν πιο κοινωνικά και να
συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες είναι ένας από τους τρόπους προσέγγισης
των μελλοντικών συμμετεχόντων. Επιπλέον, η εξασφάλιση ενός πιο σοβαρού
ενδιαφέροντος των θεσμικών οργάνων που είναι υπεύθυνα για τη διευκόλυνση της
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω της ανάπτυξης και της διάδοσης προτύπων
σχετικά με τα θέματα που πρέπει να διερευνηθούν σε όλες τις αθλητικές
δραστηριότητες, την οργάνωση αναψυχής και αναψυχής, θα ενίσχυε επιπλέον τις
προσπάθειες.

Τέλος, η βέλτιστη πρακτική για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ευαισθητοποίηση
τόσο των τοπικών όσο και των εθνικών υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τις αθλητικές
πολιτικές, τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες σχετικά με τη σημασία του
αθλητισμού ως μέσου για την κοινωνική ένταξη.

Η Σλοβενία   προτείνει το έργο της διάδοσης της ιδέας του αθλητισμού στις διάφορες
μορφές του για να αποκτήσει ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων. Όποια και αν είναι η
μορφή που αναλαμβάνει το άθλημα, είναι ανοιχτό σε όλους, καθώς δεν υπάρχει κόστος
και τα ίδια τα παιχνίδια εξυπηρετούν το σκοπό της συμμετοχής των συμμετεχόντων σε
εργασίες που απαιτούν δραστηριότητα και τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες
δεξιότητες, όπως ομαδική εργασία, επικοινωνία και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
καθώς επίσης ευελιξία και προσαρμοστικότητα που αποδεικνύονται εξαιρετικά
απαραίτητες στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης.

Το πρόγραμμα Spain Moves που προωθεί τη σωματική δραστηριότητα είναι ένας άλλος
τρόπος εισαγωγής του αθλητισμού στη ζωή ενός ευρέος φάσματος της κοινωνίας,
αγκαλιάζοντας νέους, ενήλικες, μετανάστες και άτομα με αναπηρία. Είναι επίσης ένα
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι συντονισμένες δράσεις πολλών διαφορετικών
ιδρυμάτων μπορούν να μεατρέψουν μια ιδέα σε πράξη και μέσω διαφορετικών
καναλιών επικοινωνίας που μπορούν να διαδώσουν το μήνυμα μεταξύ όλων των
πιθανών συμμετεχόντων.
Η Τουρκία υιοθετεί μια πιο οργανωμένη προσέγγιση καθώς δεν αφήνει τίποτα στην 58
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Η παρούσα Έκθεση έχει ως στόχο να επισημάνει τις θεωρητικές πτυχές που
σχετίζονται με το θέμα της εισαγωγής μεταναστών, προσφύγων, εθνοτικών ομάδων
στις κοινωνίες υποδοχής μέσω της έννοιας του αθλητισμού. Το προηγούμενο μέρος
αυτής της εργασίας ασχολήθηκε με τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο συγκεκριμένες χώρες προσεγγίζουν την ιδέα του αθλητισμού και άλλων
δραστηριοτήτων αναψυχής καθώς και το είδος των ατόμων που αποτελούν τις
ομάδες-στόχους στις οποίες κατευθύνονται αυτές οι αθλητικές δραστηριότητες.

Σε αυτό το μέρος της αναφοράς το πρόβλημα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό θέμα.
Προηγουμένως ο ίδιος ο τύπος των μεταναστών που συμμετείχαν σε αθλητικές
δραστηριότητες δεν συζητήθηκε, καθώς η όλη συζήτηση τους αναφερόταν ως ομάδα
ατόμων που είχαν ανάγκη, χωρίς να διακρίνουν μεταξύ τους ως άνδρες και γυναίκες
ή μουσουλμάνους, Ρομά ή άλλο τύπο ομάδας στόχου. Σε αυτό το κείμενο, ωστόσο,
αυτή η διάκριση ελήφθη υπόψη ως προς την κατανόησή μου ότι έχει ζωτική επιρροή
στο πώς πραγματοποιείται η κοινωνική ένταξη, τι είδους διάφορα εμπόδια συναντά
και κατά συνέπεια, τι είδους μέτρα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι
όποιες  δυσμενείς συνθήκες.

Η διαδικασία μετάβασης των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής δεν είναι εύκολη,
παρόλο που υποστηρίζεται ευρέως ότι ο αθλητισμός, ο οποίος επιλέγεται ως μέσο
για την επίτευξή του, είναι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης αυτού του
προβλήματος. Δυστυχώς, όπως έχουν δείξει οι εκθέσεις και πρακτικές παρατηρήσεις
από διάφορα έργα που στοχεύουν στη χρήση του αθλητισμού στην κοινωνική
ένταξη, ο αθλητισμός δεν είναι πάντα ένα ασφαλές και αμερόληπτο μέσο για την
επίτευξη αυτού του στόχου. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τον ίδιο τον χαρακτήρα
του κοινωνικού και θρησκευτικού πλαισίου των ίδιων των μεταναστών και των
εθνοτικών ομάδων. Η αναγκαιότητα φιλοξενίας γυναικών μεταναστών σε ξεχωριστές
αθλητικές ομάδες σημαίνει ότι δεν είναι κάθε κοινότητα έτοιμη να αντιμετωπίσει
αυτήν την πρόκληση και να αναλάβει αυτό το βάρος που συχνά μπορεί να
υποδηλώνει οικονομικές δυσκολίες.

Το σχολείο, τότε θα μπορούσε να προσεγγίσει εν μέρει αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό
ισχύει για τα μικρά παιδιά και τους εφήβους, ενώ οι άλλες μειονεκτούσες ομάδες
ενδέχεται να μείνουν χωρίς βοήθεια. ς. 
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Ως εκ τούτου, η μη τυπική προσέγγιση στον αθλητισμό, όπως προτείνουν οι εταίροι,
μπορεί να είναι η σωστή μέθοδος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
συμμετοχής των εν λόγω ομάδων σε αθλητικές δραστηριότητε.

Στη συνέχεια, πάλι, τίθεται το ερώτημα πώς πρέπει να προετοιμαστούν και να
υλοποιηθούν όλα αυτά τα γεγονότα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε αυτό το έργο, δεν
υπάρχει εύκολος τρόπος να το κάνουμε εφ 'όσον δεν γνωρίζουμε ποιος πρέπει να
είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση αυτής της έννοιας.
Δεδομένου ότι η χώρα υποδοχής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη φροντίδα των
νεοεισερχομένων, τότε αυτή και τα θεσμικά της όργανα πρέπει να τους βοηθήσουν
καλύτερα για να καταστήσουν δυνατή την ένταξή τους. Έτσι, οι αθλητικές
οργανώσεις πρέπει να εφαρμόσουν και να προωθήσουν τέτοιες πολιτικές που θα
προστατεύουν τους μετανάστες συμμετέχοντες (αθλητές, προπονητές ή εθελοντές)
από διακρίσεις.

Έχουν ειπωθεί πολλά για την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κοινωνιών
υποδοχής, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και πόσο
σημαντικό είναι για αυτούς και τις χώρες υποδοχής να δημιουργήσουν τέτοιες
σχέσεις που θα καθιστούσαν αυτή τη συνύπαρξη δυνατή και επωφελής για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εκπονηθούν
κατάλληλα μέτρα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα προσεγγίζουν σοβαρά
το θέμα.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι θα λειτουργούν άψογα σε κάθε κοινωνία, δεδομένου
ότι χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων
παραγόντων, ωστόσο εάν κάποια από τα μέτρα αποδειχθούν χρήσιμα, τότε η ιδέα
του αθλητισμού εξαλείφει τα εμπόδια και χτίζει γέφυρες μεταξύ διαφόρων
ανθρώπων θα αποδειχθούν αληθινές. 
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