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Το παρόν είναι μέρος του έργου STEADY. Το STEADY έχει λάβει 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 

υπ’ αριθ. 2018-3286/001-001. 

Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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ΈΡΓΟ: Sports as a Tool for Empowerment of 

(Dis)Abled & Displaced Youth – “STEADY” 

 

 

 

O.2.2: «Εγχειρίδιο για την υποστήριξη των Εκτοπισμένων Νέων 

με Αναπηρίες στα παρα-αθλήματα» 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε ως μέρος του έργου STEADY στο Πακέτο Εργασίας 2. Εκκροή/Παραδοτέο 

2.1. 

Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://www.steady-project.eu/documentation/capacity-

building/handbook/  

 

 

 

 

  

https://www.steady-project.eu/documentation/capacity-building/handbook/
https://www.steady-project.eu/documentation/capacity-building/handbook/
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Σύντομη παρουσίαση του έργου 

Όραμα του έργου STEADY είναι η αύξηση της συμμετοχής των Εκτοπισμένων Νέων με 

Αναπηρίες στον αθλητισμό, προωθώντας τον εθελοντισμό και την ισότιμη πρόσβαση των 

μεταναστών και των μειονοτήτων σε οργανωμένο και μαζικό αθλητισμό. Το έργο 

επικεντρώνεται στην αλλαγή παραδείγματος, βγάζοντας τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες με αναπηρίες από το περιθώριο, ώστε να γίνουν αναπόσπαστα μέλη της 

αθλητικής κοινότητας. Από την άποψη αυτή, το έργο θα προωθήσει τις εθελοντικές 

δραστηριότητες στον αθλητισμό, σε συνδυασμό με την κοινωνική ένταξη, τις ίσες 

ευκαιρίες και τη συνειδητοποίηση της σημασίας της σωματικής άσκησης, μέσω της 

αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης όλων στον αθλητισμό. Έτσι, θα 

αντιμετωπιστούν οι διασυνοριακές απειλές για την ακεραιότητα του αθλητισμού, η βία 

και κάθε είδους μισαλλοδοξία και διακρίσεις.  

Το έργο STEADY έχει διάρκεια τριών ετών (2019 – 2021) και χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Erasmus+ Sport της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Εταίροι του έργου είναι οι: 

● Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Coordinator) 

● Agitos Foundation 

● Attivamente 

● Centro Social de Soutelo 

● Equal Society 

● Footura 

● Play and Train 

● Serbian Paralympic Committee 

● Vienna Institute for the Development and Cooperation (VIDC). 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.steady-project.eu   

 

 

 

http://www.steady-project.eu/
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Ιστορικό  

Η πρόσφατη εισροή μεταναστών και προσφύγων αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για την 

ΕΕ και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια 

άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για διεθνή προστασία στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ κατά την 

περίοδο 2015-2016, σύμφωνα με τη Eurostat. Η μεταναστευτική κρίση έχει γίνει ένα 

εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα και έχει προκαλέσει την ανάγκη για επείγουσα 

απάντηση σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. Οι προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αφορούν όχι μόνο στην εγκατάστασή τους στις κοινότητες υποδοχής, 

αλλά και στη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ένταξης και συμπερίληψης στην κοινωνία. 

Σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με αναπηρίες, σημειώνεται ότι 

υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία. Ωστόσο, παρά την έλλειψη συστηματικών και ακριβών 

στοιχείων, εκτιμάται ότι αποτελούν σημαντικό μέρος της κοινότητας μεταναστών και 

προσφύγων. Συνολικά, τα άτομα με αναπηρίες παραμένουν από τα πιο κρυφά, 

παραμελημένα και κοινωνικά αποκλεισμένα από όλους τους εκτοπισμένους, γεγονός 

που εμποδίζει την παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων υπηρεσιών σε αυτή την 

ομάδα-στόχο. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση του 

αθλητισμού ως μηχανισμού υποστήριξης ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών 

αποτελεσμάτων όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και η κοινωνική συνοχή. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ για τον αθλητισμό (2007), ο 

αθλητισμός μπορεί να διευκολύνει την ένταξη στην κοινωνία των μεταναστών και των 

ατόμων αλλοδαπής καταγωγής, καθώς και να υποστηρίξει τον διαπολιτισμικό διάλογο. 

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

έχει οδηγήσει στην υλοποίηση αρκετών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν 

σε δραστηριότητες παρααθλητισμού έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε ολόκληρη την 

Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλαπλά εμπόδια που 

περιορίζουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και ειδικότερα των προσφύγων και 

των μεταναστών με αναπηρίες στον αθλητισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των 

εκπαιδευτών αθλημάτων, των επαγγελματιών και των εθελοντών στη διευκόλυνση της 

πρόσβασης και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στα παρααθλήματα και η ανάγκη 

παροχής της απαραίτητης υποστήριξης τους είναι καθοριστικά. Οι αξιολογήσεις 

αναγκών και τα εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται από τους 

αθλητικούς οργανισμούς/συλλόγους μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες των εκπαιδευτών αθλημάτων, των επαγγελματιών και των εθελοντών για την 

υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών με αναπηρίες στα παρα-αθλήματα. 
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Σκοπός του εγχειριδίου και ομάδα στόχου 

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να παρέχει 

υποστήριξη τόσο σε αθλητικούς οργανισμούς 

όσο και σε εκπαιδευτές αθλημάτων, 

επαγγελματίες και εθελοντές. Χρησιμεύει ως 

οδηγός που μπορεί να βοηθήσει τους 

επαγγελματίες του αθλητισμού ή τους 

εθελοντές να επιτύχουν βέλτιστες πρακτικές 

στο σχεδιασμό και την παράδοση αθλητικών 

δραστηριοτήτων για τους εκτοπισμένους νέους με αναπηρίες (ΕΝΑ). Εξετάζει ζητήματα 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο 

εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες/εθελοντές ώστε να συμπεριλάβουν τους ΕΝΑ και 

παρέχει μια εισαγωγή στην εκπαίδευση που βασίζεται στις ικανότητες. Ειδικότερα, 

προσφέρει πληροφορίες που βοηθούν τους εκπαιδευτές: 

• να αναλύσουν το περιβάλλον εθελοντισμού, 

• να σχεδιάσουν αποτελεσματικές και κατάλληλες στρατηγικές προπόνησης & 

• να επιτύχουν εκπαιδευτικά/μαθησιακά αποτελέσματα για την υποστήριξη 

του Αθλητισμού ως Εργαλείου Ενδυνάμωσης των ΕΝΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταίροι του STEADY αναγνωρίζουν ότι η εκπαίδευση δεν είναι 

μια δραστηριότητα που μπορεί να περιοριστεί σε ένα μοντέλο που ταιριάζει σε όλους, 

σημειώνεται ότι οι πληροφορίες σε αυτό το Εγχειρίδιο προσφέρονται με τρόπο που 

μπορεί να προσαρμοστεί με βάση το κάθε ξεχωριστό αθλητικό περιβάλλον. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του εγχειριδίου, η πρώτη ενότητα επισημαίνει τα οφέλη 

της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες για μετανάστες και πρόσφυγες καθώς και 

για άτομα με αναπηρίες και παρουσιάζει συνοπτικά επιλεγμένες καλές πρακτικές 

ένταξης μεταναστών και προσφύγων καθώς και ατόμων με αναπηρίες μέσα και μέσω 

του αθλητισμού.  

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και 

οι πρόσφυγες όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε θέσεις εθελοντισμού σε αθλητικούς 

οργανισμούς και βασικές συμβουλές που κάθε αθλητικός οργανισμός πρέπει να λάβει 

υπόψη κατά την πρόσληψη μεταναστών και προσφύγων ως εθελοντών. 

Η τρίτη ενότητα του εγχειριδίου παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο για τη 

δημιουργία ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε 

εκπαιδευτές αθλημάτων, επαγγελματίες και εθελοντές. Παρουσιάζει τις προκλήσεις που 
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αντιμετωπίζουν όταν προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες σε μετανάστες και 

πρόσφυγες με αναπηρίες, ενώ η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει μερικές βασικές αρχές και 

συμβουλές για την ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων που θα 

μπορούσε να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών αθλημάτων, 

των επαγγελματιών και των εθελοντών που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες σε 

μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρίες. 
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Τα οφέλη της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες 

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες έχουν αναγνωριστεί εκτενώς 

τα τελευταία χρόνια από την ερευνητική 

κοινότητα και τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικών. Ο αθλητισμός θεωρείται ένας 

ισχυρός παράγοντας για την ανάπτυξη των 

ατόμων και της κοινωνίας στο σύνολό της με 

σημαντική συμβολή στην υγεία και την 

ευημερία των συμμετεχόντων1. Συνολικά, 

όπως δείχνουν οι έρευνες, η ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες βελτιώνει τη 

φυσική κατάσταση και μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, ενώ μπορεί επίσης να 

έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης και στην αντιμετώπιση 

του στρες και της κατάθλιψης2. 

Επιπλέον, έρευνες έχουν επισημάνει τη θετική επίδραση του αθλητισμού στην 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συμπερίληψης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κοινωνικός χώρος του αθλητισμού παρέχει μια εξαιρετική πλατφόρμα για την εξάλειψη 

των πολιτιστικών, κοινωνικών και γλωσσικών εμποδίων3. Πιο συγκεκριμένα, ο 

αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής παρέχοντας 

ευκαιρίες για συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ ατόμων διαφορετικού 

φύλου, ικανοτήτων και εθνικοτήτων ή διαφορετικών πολιτισμών, ενισχύοντας έτσι την 

κουλτούρα της «συμβίωσης»4. Από αυτή την άποψη, ο αθλητισμός αναγνωρίζεται 

ευρέως ως μέσο ένταξης, καθώς φέρνει κοντά ανθρώπους από όλα τα μέρη της 

κοινωνίας. 

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη διερεύνηση της 

συμβολής του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 

αναπηρία, καθώς και των προσφύγων και των μεταναστών. Ωστόσο, η έρευνα σχετικά 

με τα οφέλη από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες για πρόσφυγες και 

μετανάστες με αναπηρίες είναι περιορισμένη και πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

 
1 https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/06/Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0.pdf  
2 https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf  
3 https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/2658/5295 
4 https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-
%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf  

https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/06/Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0.pdf
https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf
https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/2658/5295
https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf
https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf
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Μετανάστες και πρόσφυγες 

 

Τα οφέλη του αθλητισμού έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τις κοινότητες προσφύγων και 

μεταναστών. Ειδικά όσον αφορά τους πρόσφυγες, 

που μπορεί να έχουν υποστεί βασανιστήρια και 

τραύματα, η διαδικασία εγκατάστασης σε μια νέα 

χώρα μπορεί να είναι πολύ δύσκολη5. Η 

συμμετοχή στον αθλητισμό μπορεί να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των 

δυσκολιών. Όπως αναφέρεται στην 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 

2011 σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

διάστασης στον αθλητισμό6, ο αθλητισμός 

δίνει τη δυνατότητα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες και την κοινωνία υποδοχής 

να αλληλεπιδράσουν με θετικό τρόπο, προωθώντας έτσι την ένταξη και τον 

διαπολιτισμικό διάλογο. Ωστόσο, ο αθλητισμός από μόνος του δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα. Μόνο σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, 

ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει την συμπερίληψη και την κοινωνική 

ένταξη μεταναστών και προσφύγων φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους (ανεξαρτήτως 

καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή οικονομικής θέσης) και παρέχοντας τους την 

ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν. 

 

  

 
5 https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf  
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012  

This Photo by Unknown Author is licensed under 
CC BY-SA-NC 

https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012
https://www.middleeastmonitor.com/20200221-boat-carrying-91-refugees-from-libya-disappeared-at-sea/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Άτομα με αναπηρία 

Τα τελευταία χρόνια, η ακαδημαϊκή 

έρευνα έχει τονίσει τον ρόλο του 

αθλητισμού στην προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 

αναπηρίες. Η συμμετοχή στον αθλητισμό 

συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα 

πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την 

υγεία, την εκπαίδευση, την οικοδόμηση 

της κοινωνίας, ακόμη και τις οικονομικές 

αποδόσεις. Συγκεκριμένα, διάφορες ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσβαση 

σε αθλητικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρίες είναι πρωτίστως σημαντική για 

την υγεία και την ευημερία τους. Οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν 

στη μείωση του πόνου, του στρες ή της κατάθλιψης. Εκτός από τα παραπάνω, οι 

αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου για χρόνιες 

ασθένειες και δευτερογενείς παθήσεις για τα άτομα με αναπηρίες. 

Επιπλέον, ο αθλητισμός μπορεί να υποστηρίξει την ατομική ανάπτυξη των ατόμων με 

αναπηρίες, καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Ειδικότερα, 

«η συμμετοχή στον αθλητισμό έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μηχανισμό 

ενδυνάμωσης, για άτομα με αναπηρίες, συμβάλλοντας στη θετική διαμόρφωση 

ατομικής και ομαδικής ταυτότητας, αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση μέσω των 

επιτευγμάτων και παρέχοντας ένα πεδίο μάθησης για εργασία με συγκεκριμένη 

στόχευση»7. Τέλος, σημειώνεται ότι ο αθλητισμός μπορεί να έχει σημαντικά κοινωνικά 

οφέλη για τα άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με μια μελέτη για τους Special Olympics 8, 

υπάρχει μια συντριπτική ομοφωνία μεταξύ αθλητών, προπονητών και μελών της 

οικογένειας ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση στην αυτογνωσία των αθλητών, στις 

κοινωνικές δεξιότητες και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις λόγω της συμμετοχής τους 

στους Special Olympics. Επιπλέον, σύμφωνα με μια ποσοτική έρευνα που στόχευε στην 

ανακάλυψη και τη διερεύνηση των κινήτρων αθλητικής συμμετοχής μεταξύ των ατόμων 

με αναπηρίες9, «η συμμετοχή στον αθλητισμό θα τους επιτρέψει αναμφισβήτητα να 

αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν μέσω της συναναστροφής με τους υπολοίπους 

 
7 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09e457a0-04d7-11e9-adde-01aa75ed71a1  
8 https://dotorg.brightspotcdn.com/7e/a8/54aa163a4a62a14235047458e553/policy-paper-sports.pdf 
9 
https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participati
ng_in_Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09e457a0-04d7-11e9-adde-01aa75ed71a1
https://dotorg.brightspotcdn.com/7e/a8/54aa163a4a62a14235047458e553/policy-paper-sports.pdf
https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participating_in_Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download
https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participating_in_Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download
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ΑμεΑ και μη και θα τους δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουν νέα περιβάλλοντα και 

μέρη». 

 

Εθελοντισμός στον αθλητισμό στην Ε.Ε 

Η Ευρώπη, γενικά, έχει ισχυρή παράδοση 

στον εθελοντισμό. Πράγματι, οι 

εθελοντικές δραστηριότητες στον 

αθλητισμό είναι από τις πιο ελκυστικές και 

δημοφιλείς μορφές κοινωνικής 

δραστηριότητας στην Ευρώπη και 

αποτελούν μέρος της κοινωνικής 

κληρονομιάς του αθλητισμού. Η σημασία 

του έχει τονιστεί σε πολλά επίσημα 

έγγραφα της ΕΕ και θεωρείται ως η 

ραχοκοκαλιά των αθλητικών δραστηριοτήτων 

στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων – 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

διοργανώνονται από επαγγελματικούς 

αθλητικούς φορείς – καθώς και καθημερινών 

ημερήσιων δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται στον αθλητισμό σε πολλά 

κράτη μέλη βασίζονται σε εθελοντές και 

εθελοντικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο 

αθλητισμός είναι ο μεγαλύτερος τομέας της 

κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και 

περιλαμβάνει πάνω από 35 εκατομμύρια 

Ευρωπαίους εθελοντές10. Ωστόσο, το 

Ευρωβαρόμετρο του 2018 «Αθλητισμός και 

Φυσική Δραστηριότητα» δείχνει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών: ένα 

συγκριτικά μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων από την Ολλανδία, τη Σουηδία (και οι δύο 

19%) και τη Δανία (18%) δηλώνουν ότι προσφέρονται εθελοντικά για να υποστηρίξουν 

 
10 https://www.eurolympic.org/international-volunteer-day-in-europe-35-million-people-volunteer-for-sports/  

«Ο εθελοντισμός ορίζεται ως όλες οι 

μορφές εθελοντικής δραστηριότητας, είτε 

τυπικές είτε άτυπες. Οι εθελοντές 

ενεργούν με τη δική τους ελεύθερη 

βούληση, σύμφωνα με τις δικές τους 

επιλογές και κίνητρα και δεν επιδιώκουν 

οικονομικό όφελος. Ο εθελοντισμός είναι 

ένα ταξίδι αλληλεγγύης και ένας τρόπος 

για άτομα και συλλόγους να εντοπίσουν 

και να αντιμετωπίσουν τις ανθρώπινες, 

κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και 

ανησυχίες». 

Πηγή: EC (2011), Ανακοίνωση για τις 

Πολιτικές της ΕΕ και τον Εθελοντισμό: 

Αναγνώριση και Προώθηση 

Διασυνοριακών Εθελοντικών 

Δραστηριοτήτων στην ΕΕ, COM(2011) 568 

τελικό, Βρυξέλλες, σελ. 2. 

https://www.eurolympic.org/international-volunteer-day-in-europe-35-million-people-volunteer-for-sports/
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αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ο εθελοντισμός στον αθλητισμό είναι λιγότερο συχνός 

μεταξύ των ερωτηθέντων σε Πορτογαλία (1%), Ιταλία, Ρουμανία (και οι δύο 2%), 

Λιθουανία, Σλοβακία, Ελλάδα, Πολωνία, Βουλγαρία και Κροατία (3%)11.  

Ωστόσο, παρά την τάση αυτή, οι αθλητικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποικίλες 

προκλήσεις σχετικά με την πρόσληψη εθελοντών. Η στρατολόγηση μεταναστών και 

προσφύγων ως εθελοντών είναι ακόμη πιο δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

υποεκπροσωπούνται σε αθλητικές δραστηριότητες, σε συνδρομές σε αθλητικούς 

συλλόγους, σε εθελοντική δέσμευση στον αθλητισμό ή/και εθελοντική δέσμευση σε 

επίσημες δομές γενικά12. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη σε 10 ευρωπαϊκές χώρες στο 

πλαίσιο του έργου «Κοινωνική Ένταξη και Εθελοντισμός σε αθλητικούς συλλόγους στην 

Ευρώπη» (SIVCSE), μόνο το 4,1% των εθελοντών σε αθλητικούς συλλόγους είναι 

μετανάστες13. 

Όσον αφορά το τελευταίο, σημειώνεται ότι παρόλο που οι πρόσφυγες και οι αιτούντες 

άσυλο ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε ευκαιρίες εθελοντισμού (είτε επειδή θέλουν να 

αποκτήσουν εμπειρία εργασίας στη χώρα υποδοχής που θα διευκολύνει την προσπάθειά 

τους να βρουν αμειβόμενο εργασία ή επειδή θέλουν να μάθουν/βελτιώσουν τις γνώσεις 

τους στη γλώσσα και να αναπτύξουν το κοινωνικό τους δίκτυο)14, η έλλειψη πρόσβασης 

σε σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εθελοντισμού έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στον αριθμό των εθελοντών σε αθλητικές οργανώσεις. 

Συνολικά, η διαθέσιμη έρευνα δείχνει την ύπαρξη μιας σειράς φραγμών που επηρεάζουν 

σημαντικά τη συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων ως εθελοντών στον αθλητισμό. Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σημαντικότερα εμπόδια που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή, όπως έχουν εντοπιστεί στη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και προτεινόμενα 

βήματα για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων. 

 

 
11 https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en 
12 
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_voluntee
rs_to_sports.pdf 
13https://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2019/04/VI-Report_Migrant-Participation-in-Sports-
Volunteering.pdf  
14 https://www.volunteercentrenewcastle.org.uk/documents/asylumandrefugees.pdf  

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to_sports.pdf
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to_sports.pdf
https://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2019/04/VI-Report_Migrant-Participation-in-Sports-Volunteering.pdf
https://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2019/04/VI-Report_Migrant-Participation-in-Sports-Volunteering.pdf
https://www.volunteercentrenewcastle.org.uk/documents/asylumandrefugees.pdf
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Εμπόδια που επηρεάζουν τη συμμετοχή 

μεταναστών και προσφύγων ως εθελοντών στον 

αθλητισμό 

Πιθανά βήματα μετριασμού 

Νομικά και 

διοικητικά 

εμπόδια 

Οι κανονισμοί ποσοστώσεων που 

περιορίζουν την πρόσβαση αλλοδαπών 

σε επαγγελματικά και ερασιτεχνικά 

αθλητικά πρωταθλήματα και αγώνες σε 

συνδυασμό με τους περιοριστικούς 

νόμους περί ιθαγένειας μπορούν να 

επηρεάσουν αρνητικά τη συμμετοχή των 

μόνιμων κατοίκων, που δεν έχουν 

υπηκοότητα, τόσο στον ερασιτεχνικό 

όσο και στον επαγγελματικό 

αθλητισμό15. 

Αναθεωρήσεις στους κανονισμούς που θα 

διευκολύνουν τη συμμετοχή όσων δεν 

έχουν ακόμη λάβει την ιθαγένεια, αλλά 

είναι μόνιμοι κάτοικοι της εν λόγω χώρας, 

στον αθλητισμό. 

Γλωσσικά 

εμπόδια 
Η γλώσσα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο 

στη συμμετοχή των μεταναστών και των 

προσφύγων στον αθλητισμό (ειδικά των 

νεοαφιχθέντων). Αυτό συμβαίνει και 

όταν πρόκειται για τον εθελοντισμό. Η 

έλλειψη βασικής γνώσης της γλώσσας 

της χώρας υποδοχής τους εμποδίζει να 

αναλάβουν ορισμένα εθελοντικά 

καθήκοντα, καθώς τρέφουν αμφιβολίες 

σχετικά με τις δεξιότητές τους ή 

φοβούνται τις διακρίσεις. 

Για το σκοπό αυτό, οι βασικές γλωσσικές 

δεξιότητες είναι πράγματι απαραίτητη 

προϋπόθεση ειδικά για ορισμένες 

θέσεις, π.χ. για να γίνει κάποιος 

εθελοντής προπονητής ή να αναλάβει 

εθελοντικά διοικητική εργασία. 

Οι αθλητικοί σύλλογοι και οι οργανισμοί θα 

μπορούσαν, σε συνεργασία με παρόχους 

ΚΕΚ και άλλους σχετικούς οργανισμούς, να 

προσφέρουν μαθήματα γλώσσας ως 

αναπόσπαστο μέρος του εθελοντικού τους 

προγράμματος. 

Κοινωνικά 

εμπόδια 
Μετανάστες και πρόσφυγες, ιδιαίτερα 

κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου 

εγκατάστασής τους στη χώρα υποδοχής, 

τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο 

για την εύρεση διαφόρων θέσεων 

εργασίας και να επικεντρώνονται στην 

επιβίωση των οικογενειών τους παρά να 

Η παροχή υποστήριξης για την ομαλή 

εγκατάσταση και ένταξη μεταναστών και 

προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής είναι 

απαραίτητη για την αύξηση της συμμετοχής 

τους ως εθελοντών σε αθλητικές 

δραστηριότητες. Το πρόγραμμα 

εθελοντισμού θα μπορούσε να προβλέπει 

 
15 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf
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Εμπόδια που επηρεάζουν τη συμμετοχή 

μεταναστών και προσφύγων ως εθελοντών στον 

αθλητισμό 

Πιθανά βήματα μετριασμού 

συμμετέχουν στον αθλητισμό, και 

ειδικότερα σε θέσεις εθελοντισμού. Η 

ενασχόληση με πολλές θέσεις εργασίας 

από αυτή την άποψη, δεν τους επιτρέπει 

να αποκτήσουν θέσεις εθελοντισμού 

που απαιτούν χρόνο και μακροχρόνια 

δέσμευση. 

τη συνεργασία των αθλητικών οργανώσεων 

και συλλόγων με αρχές και οργανισμούς 

που προσφέρουν απασχόληση και άλλες 

κοινωνικές υπηρεσίες (όπως 

συμβουλευτική και εύρεση εργασίας κ.λπ.) 

Αθλητική 

κουλτούρα 
Οι διαφορές στο είδος των αθλημάτων 

που διοργανώνονται στη χώρα 

προορισμού και στη χώρα προέλευσης 

μπορούν να εμποδίσουν τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες να 

συμμετέχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες. Οι αθλητικές 

δραστηριότητες που προσφέρονται στη 

χώρα προορισμού ενδέχεται να μην 

είναι αρκετά ελκυστικές, ενώ οι 

αθλητικές δραστηριότητες που 

προσφέρονται στη χώρα προέλευσης 

ενδέχεται να μην προσφέρονται στη 

χώρα προορισμού. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η 

αθλητική κουλτούρα στη χώρα 

προορισμού μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη συμμετοχή μεταναστών 

και προσφύγων στον αθλητισμό, 

ιδιαίτερα σε θέσεις εθελοντισμού. Η 

έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των 

αθλητικών συλλόγων για απασχόληση 

εθελοντών είναι ένας βασικός 

παράγοντας που αποθαρρύνει τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες να 

επιδιώξουν εθελοντικές θέσεις. 

Οι αθλητικοί οργανισμοί και οι σύλλογοι θα 

μπορούσαν να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν ενημερωτικές συναντήσεις 

και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την 

εξοικείωση των μεταναστών και των 

προσφύγων με την αθλητική κουλτούρα 

στην κοινωνία υποδοχής. 

Πέρα από τα παραπάνω, είναι σημαντικό οι 

αθλητικές οργανώσεις και οι σύλλογοι να 

επανασχεδιάσουν τα προγράμματα 

εθελοντισμού τους ώστε να είναι πιο 

ελκυστικά για τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες. 

Εμπόδια βάσει 

φύλου 

Η βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι υπάρχει 

σημαντικό χάσμα στην αναλογία ανδρών 

και γυναικών μελών αθλητικών 

σωματείων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε 

Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που 

θα απευθύνονται τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό κοινό των αθλητικών 

οργανώσεων και συλλόγων θα μπορούσαν 
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Εμπόδια που επηρεάζουν τη συμμετοχή 

μεταναστών και προσφύγων ως εθελοντών στον 

αθλητισμό 

Πιθανά βήματα μετριασμού 

κάποιο βαθμό στο γεγονός ότι ένας 

αθλητικός σύλλογος του οποίου οι 

σημαντικές θέσεις καταλαμβάνονται 

από άνδρες δύσκολα θα ενθαρρύνει τις 

γυναίκες να προσφέρουν εθελοντικά16. 

Επιπλέον, η θέση των γυναικών και των 

κοριτσιών στις οικογένειές τους, ιδίως 

όσον αφορά τις οικογένειες με 

παραδοσιακό προσανατολισμό, μπορεί 

επίσης να επηρεάσει τον εθελοντισμό 

στον αθλητισμό. 

να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και 

την παροχή ίσων ευκαιριών σε άνδρες και 

γυναίκες μετανάστες και πρόσφυγες. 

Ένα πρόγραμμα εθελοντισμού που θα 

προβλέπει ίσο αριθμό θέσεων 

εθελοντισμού για άνδρες και γυναίκες θα 

μπορούσε να συμβάλει ιδιαίτερα στην 

επίτευξη ενός πιο ισότιμου αθλητικού 

περιβάλλοντος. 

Διακρίσεις  Έρευνες δείχνουν ότι οι μετανάστες και 

οι πρόσφυγες βιώνουν διακρίσεις στον 

τομέα του αθλητισμού, οι οποίες 

αποδίδονται στις διαφορές στη γλώσσα 

και τον πολιτισμό. Η ισλαμοφοβία για 

παράδειγμα και τα αντίστοιχα 

στερεότυπα μπορούν να αποδειχθούν 

σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας 

για τη συμμετοχή μεταναστών και 

προσφύγων σε εθελοντικές θέσεις στον 

αθλητισμό. 

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων είναι 

υψίστης σημασίας για τη διευκόλυνση της 

ένταξης των μεταναστών και των 

προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής. Όσον 

αφορά ειδικότερα το αθλητικό περιβάλλον, 

και εκτός από τη διοργάνωση 

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, 

σημειώνεται ότι αθλητικοί οργανισμοί και 

σύλλογοι θα μπορούσαν να διοργανώνουν 

τακτικά διάφορα είδη δραστηριοτήτων 

«team building» για το δέσιμο της ομάδας  

που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την 

επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση 

μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να εφαρμόζονται 

αυστηροί κανόνες εντός των αθλητικών 

οργανώσεων και σωματείων σε 

περιπτώσεις που εντοπίζονται παραβιάσεις 

δικαιωμάτων κλπ. 

Έλλειψη 

πληροφόρησης 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν 

έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

Οι αθλητικές οργανώσεις θα πρέπει να 

υλοποιούν εκστρατείες/εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα 

 
16 
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_voluntee
rs_to_sports.pdf  

https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to_sports.pdf
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to_sports.pdf
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Εμπόδια που επηρεάζουν τη συμμετοχή 

μεταναστών και προσφύγων ως εθελοντών στον 

αθλητισμό 

Πιθανά βήματα μετριασμού 

σχετικά με τις ανοιχτές θέσεις 

εθελοντισμού. 

ενημερώνουν τις κοινότητες μεταναστών 

και προσφύγων σχετικά με τα οφέλη της 

συμμετοχής στον αθλητισμό (ως εθελοντές 

και ως παίκτες), τις τρέχουσες ευκαιρίες 

εθελοντισμού, τη διαδικασία 

στρατολόγησης, καθώς και τον τρόπο για 

αναζήτηση τέτοιων ευκαιριών (π.χ. 

ανακοινώσεις σε ιστότοπους, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.). Η εκστρατεία 

ενημέρωσης θα μπορούσε να στοχεύει: 

• Ξενώνες/Κέντρα Υποδοχής 

Προσφύγων, 

• Οργανώσεις υπό την ηγεσία 
μεταναστών, 

• Οργανώσεις που εργάζονται με 

μετανάστες, 

• Εθελοντικά ή/και κοινοτικά 

κέντρα, 

• Εθνοτικά σχολεία και γενικά 

σχολεία, 

• Τοπικά ΜΜΕ. 
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Πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτές, επαγγελματίες και 
εθελοντές στον χώρο του αθλητισμού 

 

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη 

ενότητα, ο αθλητισμός μπορεί να 

προσφέρει ένα παγκόσμιο και 

ασφαλές έδαφος για πολιτιστικές 

ανταλλαγές, ατομική και κοινοτική 

ανάπτυξη και μια εναλλακτική οδό 

προς την εκπαίδευση και την 

απασχόληση για τη μετάβαση στην 

κοινωνία υποδοχής. Ωστόσο, η 

επιτυχία αυτού του αποτελέσματος 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

και ο ρόλος των εκπαιδευτών 

αθλητισμού, των επαγγελματιών και των εθελοντών στην επιτυχία της ένταξης των 

μεταναστών και των προσφύγων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων με 

αναπηρία, είναι πολύ σημαντικός. 

Η επιτυχής ένταξη των προσφύγων στις αθλητικές δραστηριότητες βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην υιοθέτηση μιας ενεργητικής προσέγγισης από επαγγελματίες, εκπαιδευτές 

αθλητισμού και εθελοντές. Αυτοί οι επαγγελματίες, οι προπονητές και οι εθελοντές 

ενθαρρύνουν θετικές συμπεριφορές, οργανώνουν εκδηλώσεις και προγράμματα που 

μπορούν να διδάξουν στους συμμετέχοντες μαθήματα που θα τους εξελίξουν όχι μόνο 

στα αθλήματα αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Η ενεργητική αυτή προσέγγιση σημαίνει 

ότι οι αθλητικοί οργανισμοί παρέχουν έναν διασκεδαστικό και ασφαλή χώρο όπου 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν άτομα από διαφορετικές κοινότητες17 και να 

υποστηρίζονται. Για να γίνει αυτό, οι εκπαιδευτές αθλητισμού, οι επαγγελματίες και οι 

εθελοντές θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, όπως και εργαλεία και 

μηχανισμούς στη διάθεσή τους για την εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτές αθλητισμού και οι 

σχετικοί επαγγελματίες αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις όταν προσφέρουν 

αθλητικές δραστηριότητες σε πρόσφυγες και μετανάστες. Μερικές κοινές προκλήσεις 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
17 https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4839927/BTTC_Refugee_Integration_Project_Final_Report.pdf  

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-
NC 

https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4839927/BTTC_Refugee_Integration_Project_Final_Report.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20191208-disabled-syrian-girls-dreams-come-true/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Γλωσσικά εμπόδια 

 

Οι εκπαιδευτές αθλημάτων, οι εθελοντές 

(με εξαίρεση τους εθελοντές 

μεταναστευτικής καταγωγής) και οι 

επαγγελματίες συνήθως δεν είναι 

εξοικειωμένοι με το να εργάζονται με 

ομάδες που δεν καταλαβαίνουν/μιλούν τη 

μητρική τους γλώσσα. 

Έλλειψη γνώσης σχετικά με τη νομική 

κατάσταση των προσφύγων  

Οι εκπαιδευτές αθλημάτων δεν έχουν 

επαρκή γνώση σχετικά με τη νομική 

κατάσταση των προσφύγων, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

για τα διάφορα στάδια των διαδικασιών 

ασύλου, των περιορισμών στην ελευθερία 

κινήσεών τους και των ζητημάτων 

ασφάλισης και ευθύνης. 

Δυσκολίες στην προσέγγιση της ομάδας 

στόχου  

Η προσέγγιση των προσφύγων μπορεί να 

είναι δύσκολη καθώς συχνά υπάρχει 

έλλειψη συνεργασίας με τα σπίτια 

προσφύγων. Ειδικά η προσέγγιση 

γυναικών και κοριτσιών μπορεί να είναι 

ακόμη πιο δύσκολη. 

Εκτεταμένες διακρίσεις που επηρεάζουν 

τη συμμετοχή προσφύγων και 

μεταναστών στον αθλητισμό 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πέφτουν 

συχνά θύματα διακρίσεων. Αυτό έχει 

επηρεάσει τη συμμετοχή μεταναστών και 

προσφύγων σε αθλητικούς συλλόγους, 

καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι αθλητικοί 

σύλλογοι διστάζουν να δεχτούν 

πρόσφυγες ή μετανάστες ως μέλη, επειδή 

φοβούνται ότι θα χάσουν τους γηγενείς 

παίκτες. 
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Έλλειψη γνώσης σχετικά με πιθανές 

τραυματικές εμπειρίες των προσφύγων  

Είναι γεγονός ότι αρκετοί μετανάστες και 

πρόσφυγες, και κυρίως άτομα με 

αναπηρίες, έχουν τραυματικές εμπειρίες. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτές αθλημάτων, οι 

εθελοντές και οι επαγγελματίες ενδέχεται 

να μην έχουν τις απαραίτητες γνώσεις που 

θα τους επιτρέψουν να εντοπίσουν και να 

υποστηρίξουν μετανάστες και πρόσφυγες 

από αυτή την άποψη. 

Διαφορετικές εμπειρίες και προσδοκίες 

εντός της ομάδας στόχου  

Υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες και 

πιθανές προσδοκίες μεταξύ των 

προσφύγων και των μεταναστών, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρίες. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν τον 

αθλητισμό ως δραστηριότητα αναψυχής, 

ενώ άλλοι μπορεί να ενδιαφέρονται να 

ασχοληθούν επαγγελματικά ως 

επαγγελματίες αθλητές στη χώρα 

καταγωγής τους. 

Αμφιβολίες των οικογενειών των 

προσφύγων και των μεταναστών σχετικά 

με τη θετική επίδραση του αθλητισμού  

Πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες γονείς 

έχουν αμφιβολίες σχετικά με τη θετική 

επίδραση του αθλητισμού στην ένταξη. 

Έτσι, διστάζουν να συμμετέχουν οι ίδιοι ή 

να επιτρέψουν σε μικρότερα μέλη της 

οικογένειάς τους (και ειδικότερα νέους και 

παιδιά με αναπηρίες) να συμμετέχουν 

στον αθλητισμό. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθίσταται προφανές ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα 

από τις αθλητικές οργανώσεις και τους συλλόγους που θα διευκολύνουν το έργο των 

εκπαιδευτών αθλητισμού, των εθελοντών και των επαγγελματιών για το σχεδιασμό και 

την παροχή αποτελεσματικών αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. 
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Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτές/προπονητές αθλημάτων 

χρειάζονται υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

 

 

 

Παρά το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες ανάγκες υποστήριξης είναι καλά 

αναγνωρισμένες και τεκμηριωμένες στη σχετική βιβλιογραφία, σημειώνεται ότι κάθε 

αθλητικός οργανισμός/σύλλογος θα πρέπει να υλοποιεί δύο αλληλένδετες 

δραστηριότητες, οι οποίες θα παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία ως προς το συγκεκριμένο 

είδος υποστήριξης που χρειάζονται το σχετικό προσωπικό και οι εθελοντές: 

Να ενημερώνονται/εκπαιδεύονται σχετικά 
με:

- την καθημερινή ζωή των προσφύγων και των 
μεταναστών

- τις διαδικασίες ασύλου και τους σχετικούς 
κανονισμούς

- τα νομικά θέματα καθώς και τους πιθανούς 
περιορισμούς μετακίνησης των προσφύγων 

- ποιες οργανώσεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν 
την παροχή πληροφοριών και την αλληλεπίδραση με 
τις κοινότητες των προσφύγων και των μεταναστών

- την ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων 
που θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με την 
ομάδα-στόχο, καθώς και με τις οικογένειές τους και 
τους οργανισμούς που εργάζονται με αυτές τις ομάδες-
στόχους

Να κατανοούν:

- τα πολιτιστικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά των 
προσφύγων και των μεταναστών 
(συμπεριλαμβανομένου του ενδυματολογικού κώδικα, 
κλπ.)

- πώς να προσεγγίζουν πρόσφυγες και μετανάστες και 
ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά

- πώς να εντοπίζουν σημάδια τραυματισμού και πώς 
να αντιδρούν σε τέτοιες περιπτώσεις

- πώς να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις 
συγκρούσεων μεταξύ των μελών της ομάδας.

Να έχουν στη διάθεσή τους υποστηρικτικό υλικό 
και συγκεκριμένη καθοδήγηση από τον 

αθλητικό σύλλογο/οργάνωση σχετικά με:

- πώς να αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό και τις
διακρίσεις

- πώς να οργανώνουν μη λεκτικές συνεδρίες
εκπαίδευσης λόγω γλωσσικών φραγμών

- πώς να αναπτύσσουν δραστηριότητες για την
ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας
μεταξύ των προσφύγων/μεταναστών και των γηγενών
συμπαικτών τους.

Ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους σχετικούς 
οργανισμούς και τις κοινότητες μέσω:

- δημιουργίας επαφών με άλλες οργανώσεις που 
εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες και μπορούν 
να παρέχουν υποστήριξη σε οποιοδήποτε θέμα

- δημιουργία επαφών με τις οικογένειες των 
προσφύγων και των μεταναστών

Είδος υποστήριξης που 
πρέπει να παρέχεται σε 

εκπαιδευτές /προπονητές 
αθλημάτων
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α. αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών αθλημάτων, των εθελοντών και 

των επαγγελματιών και 

β. ενίσχυση των ικανοτήτων τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αθλητικές 

δραστηριότητες που στοχεύουν στους ΕΝΑ. 

Προκειμένου οι αθλητικοί οργανισμοί και οι σύλλογοι να επιτύχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, είναι σημαντικό να οικοδομηθεί ένα πρόγραμμα ικανοτήτων για τους 

εκπαιδευτές αθλημάτων, τους εθελοντές και τους επαγγελματίες που θα ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες τους και θα διασφαλίζει την επιθυμητή βελτίωση στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό, οι αθλητικοί οργανισμοί και 

οι σύλλογοι θα πρέπει να αναπτύξουν αρχικά ένα σχέδιο αξιολόγησης το οποίο θα 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία/βήματα: 

1. Προσδιορίστε τους στόχους της αξιολόγησης αναγκών: πρέπει να εξετάσετε τι 

είναι αυτό που θέλετε να μάθετε από την αξιολόγηση αναγκών  

 

2. Επιλέξτε τους κατάλληλους επαγγελματίες/αξιολογητές που θα διεξάγουν την 

εκτίμηση αναγκών. 

3. Σχεδιάστε, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες/αξιολογητές, μία ισχυρή 

αξιολόγηση αναγκών. Σε αυτό το στάδιο θα επιλεγούν τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αναγκών καθώς και ο αριθμός των 

συμμετεχόντων (δηλαδή δείγμα ή ολόκληρη η ομάδα-στόχος). Σε σχέση με τα 

μέσα θα πρέπει να εξετάσετε εάν οι ποιοτικές μέθοδοι είναι καταλληλότερες ή οι 

μικτές μέθοδοι. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε ποιοτικές μεθόδους, οι 

συνεντεύξεις σε βάθος θα μπορούσαν να είναι η κύρια τεχνική που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των επιθυμητών δεδομένων. Αν επιλέξετε την 

εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα 

ερωτηματολόγιο που θα περιλαμβάνει ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις για τη 

συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. 

4. Συλλέξτε τα δεδομένα: χρησιμοποιήστε τα μέσα που έχετε επιλέξει για να 

συλλέξετε τα δεδομένα που χρειάζεστε από την ομάδα στόχο εντός του 

προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου. Όσο περισσότερα δεδομένα συλλέγετε 

τόσο περισσότερα στοιχεία θα έχετε για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης 

αναγκών και για το σχεδιασμό του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Η αξιολόγηση αναγκών είναι μια συστηματική προσέγγιση για τη μελέτη της κατάστασης της 

γνώσης, της ικανότητας, του ενδιαφέροντος ή της στάσης ενός καθορισμένου κοινού ή μιας 

ομάδας πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.. 
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5. Αναλύστε τα δεδομένα: με βάση τις ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές που 

εφαρμόζονται, θα πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης των 

δεδομένων. 

6. Ετοιμάστε την έκθεση αξιολόγησης αναγκών που θα παρέχει τα στοιχεία για την 

ανάπτυξη του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Μετά την υλοποίηση της αξιολόγησης αναγκών και την παραγωγή της έκθεσης 

αξιολόγησης αναγκών, οι αθλητικοί οργανισμοί και οι σύλλογοι θα έχουν στη διάθεσή 

τους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων το οποίο γενικά θα πρέπει: α) να συντελεί στην 

εξοικείωση των εκπαιδευτών αθλημάτων, των εθελοντών και των επαγγελματιών με το 

τι είναι το άθλημα αναπηρίας/ παραάθλημα και ποιοι είναι οι ορισμοί του (π.χ. σωματική 

έναντι πνευματικής αναπηρίας, κλπ.) και β) να βελτιώνει τις δεξιότητες και την ικανότητα 

των εκπαιδευτών αθλημάτων, των επαγγελματιών και των εθελοντών να ενεργούν σε 

διάφορα επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των προσφύγων και των 

μεταναστών με αναπηρία και ειδικότερα των ΕΝΑ. 
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Δημιουργία προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για εκπαιδευτές 
αθλημάτων, εθελοντές και επαγγελματίες 

 

 Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 

ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσμα την ενίσχυση των δεξιοτήτων 

και των ικανοτήτων των εκπαιδευτών 

αθλημάτων, των επαγγελματιών και των 

εθελοντών για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση αποτελεσματικών αθλητικών 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης 

ικανοτήτων, σημειώνεται ότι πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήματα: 

 

 

 

 

•Καθορίστε τους στόχους του προγράμματος ανάπτυξης 
ικανοτήτων και τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα.ΒΗΜΑ 1

•Συνεργαστείτε με επαγγελματίες εκπαίδευσης
ΒΗΜΑ 2

•Σχεδιάστε το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων
ΒΗΜΑ 3

•Προετοιμάστε το εκπαιδευτικό υλικό
ΒΗΜΑ 4 

•Παραδώστε τα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων
ΒΗΜΑ 5 

•Αξιολογήστε τον αντίκτυπο του προγράμματος ανάπτυξης 
ικανοτήτωνΒΗΜΑ 6 
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Συνολικά, σημειώνεται ότι παρόλο που το συγκεκριμένο περιεχόμενο του προγράμματος 

ανάπτυξης ικανοτήτων εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναγκών, θα 

πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που να είναι πλήρως εφαρμόσιμες στην 

εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρίες και στην επίτευξη τουλάχιστον των 

ακόλουθων αποτελεσμάτων: 

Θετική σχέση και υποστηρικτική συμπεριφορά προς μετανάστες και πρόσφυγες με 

αναπηρίες 

o Δημιουργία εμπιστοσύνης και προσωπικής σχέσης: Προκειμένου να αναπτυχθεί 

η εμπιστοσύνη και μια θετική σχέση με μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρίες, 

είναι απαραίτητο να αυξηθεί η γνώση των επαγγελματιών, των εκπαιδευτών 

αθλητισμού και των εθελοντών σχετικά με τη νομική κατάσταση των προσφύγων, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα διάφορα στάδια των διαδικασιών 

ασύλου. Αυτό θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη δύσκολη κατάσταση των 

προσφύγων και των μεταναστών. 

 

Συμβουλή: Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ανάπτυξης 

ικανοτήτων πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρίες ως εκπαιδευτές που θα 

εξηγήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Αυτό θα επιτρέψει σε 

εκπαιδευτές αθλημάτων, επαγγελματίες και εθελοντές να δουν τα πράγματα 

μέσα από τα μάτια των προσφύγων και των μεταναστών. 

o Να είστε έτοιμοι να υποστηρίξετε άτομα με τραυματικές εμπειρίες: Είναι 

σημαντικό να μπορείτε να εντοπίσετε σημάδια τραυματικών εμπειριών και να 

παραπέμψετε αυτά τα άτομα στους κατάλληλους ειδικούς, εάν είναι 

απαραίτητο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτές αθλημάτων, οι εθελοντές 

και οι επαγγελματίες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο άτομο που 

έχει τραυματικές εμπειρίες, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν και να 

εκπαιδευτούν για τη διαδικασία προστασίας του οργανισμού. Μια τέτοια 

διαδικασία θα πρέπει ήδη να προβλέπει τρόπους παραπομπής σε περίπτωση που 

απαιτείται εξειδικευμένη υποστήριξη. 

ΒΗΜΑ 1: Καθορίστε τους στόχους του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και τα επιθυμητά 

μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Οι νέοι άνθρωποι μπορεί να πιεστούν για διάφορους λόγους. Ωστόσο, 

όποιος και αν είναι ο λόγος, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής / 

επαγγελματίας/εθελοντής να παραμείνει ήρεμος και να παρέχει ήπια, μη 

επικριτική και μη τιμωρητική υποστήριξη18. 

Παρακάτω είναι μερικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε: 

o  Παρέχετε ιδιωτικότητα: Εάν ένας/μια νεαρός/η πιέζεται ψυχολογικά, 

πηγαίνετε τον σε έναν ιδιωτικό χώρο όπου μπορείτε να μιλήσετε ιδιωτικά μακριά 

από την υπόλοιπη ομάδα. 

o Αφήστε τον/την νεαρό/ή να αποφασίσει τι χρειάζεται: Οι νέοι δεν 

πρέπει να αναγκάζονται να μιλούν για πράγματα που τους αναστατώνουν. 

Επομένως, θα ήταν καλύτερο να αφήσετε τον/την νεαρό/ή να ηγηθεί της 

συζήτησης. Εάν σας αποκαλύψει γιατί είναι αναστατωμένος, αφήστε τον/την να 

επικοινωνήσει με τον τρόπο που εκείνος/η επιλέγει. 

o Να έχετε υπόψη σας ότι ο/η νεαρός/η μπορεί να θέλει να σταματήσει 

τη συζήτηση: Ακόμα κι αν δεν το εκφράζει προφορικά, η γλώσσα του σώματος 

μπορεί να το δείξει. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι καλύτερα να σταματήσετε 

εντελώς τη συζήτηση ή να κάνετε ένα διάλειμμα και να συνεχίσετε αργότερα. 

o Αποδεχτείτε τα συναισθήματά του/της: Μην κρίνετε αυτά που κάνει ή 

λέει. 

o Αναζητήστε εξωτερική υποστήριξη εάν χρειαστεί: Ανάλογα με την 

κατάσταση και το επίπεδο αγωνίας, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με 

γονείς, κηδεμόνες ή κάποιον άλλο με τον οποίο αισθάνονται άνετα. 

Ξανακανονίστε τη συνεδρία: Μόλις ο/η νεαρός/ή είναι ήρεμος/η, μπορείτε να 

ρωτήσετε εάν θέλει να επιστρέψει στη συνεδρία. Ωστόσο, εάν δεν θέλει να 

επιστρέψει, τότε θα ήταν καλύτερο να σεβαστείτε την απόφασή του.  

o Κατανόηση της αναπηρίας: είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουν οι 

εκπαιδευτές αθλημάτων/προπονητές, οι εθελοντές και οι σχετικοί 

επαγγελματίες τους διάφορες κατηγορίες αναπηρίας, καθώς αυτό θα τους 

επιτρέψει να παρέχουν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές συνεδρίες στις 

ομάδες-στόχους. 

 
18 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-
Olympism/Olympic-Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf  

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Olympic-Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Olympic-Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf
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Βασικές συμβουλές για εκπαιδευτές/προπονητές αθλημάτων ανά κατηγορία 
αναπηρίας 

Προβλήματα ακοής/ομιλίας  • Κάθε άτομο με προβλήματα ακοής 
πρέπει να στέκεται κοντά στον 
εκπαιδευτή 
αθλημάτων/προπονητή, 

• Μιλήστε όσο πιο καθαρά και 
δυνατά γίνεται, 

• Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε 
τυχόν θόρυβο περιβάλλοντος που 
μπορεί να δυσκολέψει τα άτομα με 
προβλήματα ακοής να σας 
ακούσουν, 

• Είναι πολύ χρήσιμο να 
χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν 
περισσότερες χειρονομίες, 
αναπαραστάσεις και γραπτές 
οδηγίες. 

Προβλήματα όρασης • Πριν από οποιαδήποτε προπόνηση, 
είναι πολύ χρήσιμο να 
περιγράψετε και να 
χαρτογραφήσετε στα άτομα με 
προβλήματα όρασης τη γύρω 
περιοχή, όπως και τη περιοχή 
δράσης, 

• Κάθε άτομο με προβλήματα 
όρασης πρέπει να στέκεται 
μπροστά στον εκπαιδευτή 
αθλημάτων /προπονητή όπου 
μπορεί να τον δει, 

• Είναι πολύ χρήσιμο να 
χρησιμοποιείτε προφορικές 
οδηγίες αντί για χειρονομίες, 
αναπαραστάσεις και γραπτές 
οδηγίες, 

• Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε 
ειδικά διαμορφωμένο αθλητικό 
εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό με 
έντονα χρώματα, 
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Βασικές συμβουλές για εκπαιδευτές/προπονητές αθλημάτων ανά κατηγορία 
αναπηρίας 

• Επισημάνετε την περιοχή δράσης 
με φωτεινά χρώματα, εάν και όπου 
είναι δυνατόν. 

Νοητική αναπηρία  • Κάθε άτομο με νοητική αναπηρία 
θα πρέπει να στέκεται μπροστά 
στον εκπαιδευτή/προπονητή 
αθλημάτων όπου μπορεί να μπορεί 
να τον/την δει, 

• Οι εκπαιδευτές αθλημάτων 
/προπονητές θα πρέπει να 
παρέχουν στους ασκούμενους με 
νοητική αναπηρία σαφείς και 
σύντομες οδηγίες. Επαναλάβετε 
συχνά τις οδηγίες εάν χρειάζεται, 

• Επιλέξτε τη μέθοδο διδασκαλίας 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των συμμετεχόντων. Μπορεί να 
χρειαστεί συνδυασμός οπτικών και 
λεκτικών οδηγιών, 

• Οι εκπαιδευτές αθλημάτων 
/προπονητές θα πρέπει πάντα να 
έχουν κατά νου ότι τα άτομα με 
νοητική αναπηρία μπορεί να 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για 
να κατανοήσουν τις οδηγίες τους 
και να συμμετέχουν σε ορισμένες 
δραστηριότητες. 

Ψυχική αναπηρία 

 

• Οι εκπαιδευτές αθλημάτων 
/προπονητές θα πρέπει να ρωτούν 
τα άτομα με ψυχική αναπηρία εάν 
υπάρχουν πράγματα που τους 
αρέσουν ή δεν τους αρέσουν στο 
πλαίσιο των προπονήσεων. Στην 
περίπτωση που τα άτομα έχουν 
κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ως 
προς τα παιχνίδια ή τον εξοπλισμό 
που προτιμούν να χρησιμοποιούν, 
αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
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Βασικές συμβουλές για εκπαιδευτές/προπονητές αθλημάτων ανά κατηγορία 
αναπηρίας 

• Δραστηριότητες που μπορεί να 
οδηγήσουν σε αναστάτωση ή 
ενόχληση των ατόμων με ψυχική 
αναπηρία θα αντικατασταθούν 
από άλλες δραστηριότητες που 
κάνουν αυτά τα άτομα να 
αισθάνονται άνετα και χαρούμενα 
όσον αφορά τη συμμετοχή τους, 

• Η παρακίνηση και η ενθάρρυνση 
των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες 
είναι μεγάλης σημασίας 
προκειμένου να διατηρηθεί το 
ενδιαφέρον τους για την αθλητική 
δραστηριότητα. 

Σωματική/Κινητική Αναπηρία 

 

• Συνιστάται στους εκπαιδευτές 
αθλημάτων και στους προπονητές 
να συζητούν με άτομα με κινητική 
αναπηρία για τον τρόπο 
συμμετοχής τους στην αθλητική 
δραστηριότητα. Σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να 
εντοπιστούν και να υιοθετηθούν 
άνετοι τρόποι για να διευκολυνθεί 
η συμμετοχή τους, 

• Συνιστάται οι εκπαιδευτές 
αθλημάτων και οι προπονητές να 
επιλέγουν δραστηριότητες που θα 
διευκολύνουν/διασφαλίσουν τη 
συμμετοχή ατόμων με κινητικές 
αναπηρίες. Τέτοιες δραστηριότητες 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
ασκήσεις που δεν απαιτούν 
γρήγορη κίνηση για παράδειγμα ή 
να περιλαμβάνουν 
τροποποιημένες ασκήσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 
εν λόγω ατόμων. 
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Βασικές συμβουλές για εκπαιδευτές/προπονητές αθλημάτων ανά κατηγορία 
αναπηρίας 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα 
πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή 
χρόνο για προθέρμανση και 
διατάσεις, ειδικά για τα άτομα με 
σωματικές αναπηρίες. Επιπλέον, 
σημειώνεται ότι οι προπονήσεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετά 
διαλείμματα και μειωμένη 
διάρκεια των προπονητικών 
ασκήσεων.  

 

o Υιοθέτηση μιας προσέγγισης κοινωνικής ένταξης: είναι ζωτικής σημασίας οι 
δάσκαλοι αθλητισμού, οι προπονητές και οι εθελοντές να υιοθετήσουν διάφορες 
μεθόδους για την υποστήριξη της ένταξης. Σύμφωνα με τους Black και Stevenson 
(2011), “The Inclusion Spectrum incorporating STEP”19 παρέχει σε δασκάλους 
γυμναστικής, προπονητές και εθελοντές διαφορετικές μεθόδους υποστήριξης 
της ένταξης. Μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων μπορούν να εξισορροπήσουν 
διαφορετικές ανάγκες εντός της ομάδας, βοηθώντας τους να μεγιστοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους. 

Το πλαίσιο του Inclusion Spectrum προβλέπει: 

✓ Όλοι μπορούν να παίξουν: δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς που 
βασίζονται στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας με ελάχιστες ή καθόλου 
τροποποιήσεις, 

✓ Αλλαγή με στόχο τη συμπερίληψη: όλοι κάνουν προσαρμογές της ίδιας 
δραστηριότητας για να εξελίξουν μια σειρά διαφορετικών ικανοτήτων, 
μοντέλο STEP (χώρος, δραστηριότητα, εξοπλισμός και άτομα), 

✓ Ομάδες ικανοτήτων: οι συμμετέχοντες ομαδοποιούνται ανάλογα με τις 
ικανότητες – κάθε ομάδα κάνει μια εκδοχή της ίδιας δραστηριότητας, 
αλλά σε επίπεδο που ταιριάζει στα άτομα κάθε ομάδας, 

✓ Εναλλακτική ή χωριστή δραστηριότητα: τα άτομα εργάζονται προσωρινά 
σε συγκεκριμένες δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε πιο επιτυχημένη 
ένταξη στην ομάδα, 

✓ Προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα και άθλημα αναπηρίας: πτυχές 
της φυσικής δραστηριότητας που βασίζονται σε προσαρμοσμένα 

 
19http://www.sportdevelopment.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3Athe-inclusion-
spectrum&catid=98%3Adisability-sport-a-physical-activity&Itemid=1  

http://www.sportdevelopment.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3Athe-inclusion-spectrum&catid=98%3Adisability-sport-a-physical-activity&Itemid=1
http://www.sportdevelopment.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3Athe-inclusion-spectrum&catid=98%3Adisability-sport-a-physical-activity&Itemid=1
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προγράμματα σωματικής δραστηριότητας ή αθλητικών προγραμμάτων 
αναπηρίας μπορούν να συμπεριληφθούν σε όλες τις προσεγγίσεις. Αυτό 
παρέχει συγκεκριμένες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες και μια νέα 
πρόκληση για τα άτομα χωρίς αναπηρίες. 
 

 

Source:http://ucoach.com/assets/uploads/files/the-inclusion-spectrum-guidance-v1b.pdf  

  

http://ucoach.com/assets/uploads/files/the-inclusion-spectrum-guidance-v1b.pdf
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Προσαρμογή μιας συνεδρίας προπόνησης 

Χώρος Οι χώροι των προπονήσεων μπορεί να είναι: 

• μικρότεροι και όσο το δυνατόν πιο επίπεδοι, ειδικά 

στην περίπτωση που συμμετέχουν άτομα με 

σωματικές/κινητικές αναπηρίες, 

• καλά φωτισμένοι και επισημασμένοι με χρώματα που 

θα βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης να 

βλέπουν όσο το δυνατόν πιο καθαρά.   

Δραστηριότητα Τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν δραστηριότητες στις οποίες θα ήθελαν να 

συμμετέχουν. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό να 

έχετε κατά νου ότι παρόλο που οι δραστηριότητες μπορεί να 

χρειαστεί να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες αυτών των ατόμων, είναι επιτακτική ανάγκη να μην 

αλλάξει η βασική ουσία ή ο στόχος της αθλητικής 

δραστηριότητας. 

Εξοπλισμός Αν και μπορεί να αγοραστεί ειδικός, προσαρμοσμένος 

εξοπλισμός και είναι απαραίτητος για ορισμένα αθλήματα, 

σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτές αθλημάτων και οι προπονητές 

μπορούν επίσης να προσαρμόσουν τον εξοπλισμό που έχουν 

ήδη στη διάθεσή τους για να διευκολύνουν τη συμμετοχή 

ατόμων με αναπηρίες. Από αυτή την άποψη, κάποιος 

εξοπλισμός μπορεί να βαφτεί για παράδειγμα με έντονα 

χρώματα, ενώ σε άλλα αθλήματα (π.χ. τένις, μπάντμιντον κλπ.) 

η προσαρμογή θα μπορούσε να αναφέρεται στο κατέβασμα 

του διχτυού. 

Άτομα Η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας χωρίς αποκλεισμούς στις 

εκπαιδευτικές συνεδρίες είναι πολύ σημαντική για την 

προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία. Μια 

τέτοια ατμόσφαιρα μπορεί να δημιουργηθεί όταν τόσο οι 

εκπαιδευτές αθλημάτων /προπονητές όσο και οι ασκούμενοι 

είναι καλά ενημερωμένοι για την αναπηρία των εν λόγω 

ατόμων και κάθε σχετικό πιθανό κίνδυνο που μπορεί να 

προκύψει από τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις. Ωστόσο, 

δεν πρέπει να δίνεται έμφαση στις αρνητικές πτυχές της 

αναπηρίας αλλά κυρίως στις θετικές. 
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o Δημιουργία μιας ασφαλούς και ευχάριστης προπόνησης: Ένας εκπαιδευτής 

αθλημάτων/προπονητής διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός 

φιλόξενου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εκπαιδευόμενους. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σημειώνεται ότι πολλές πτυχές/παράγοντες 

μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ασφαλούς και ευχάριστης 

προπόνησης 

Προετοιμασία Πριν από οποιαδήποτε προπόνηση, είναι απαραίτητο για τον 

εκπαιδευτή αθλημάτων/προπονητή να δομήσει την προπόνηση 

λαμβάνοντας υπόψη ποιες δραστηριότητες θα περιλαμβάνει 

(προθέρμανση, κλπ.), τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος κατά 

τη διάρκεια της προπόνησης, προσαρμογές που είναι απαραίτητες 

να γίνουν γίνεται για τη διευκόλυνση της συμμετοχής ατόμων με 

αναπηρίες κλπ. 

Υλοποίηση Μια προπόνηση θα πρέπει να ξεκινά με δραστηριότητες 

προθέρμανσης που πρέπει να ξεπερνούν τις απλές διατάσεις, αλλά 

να είναι και διασκεδαστικές για τους ασκούμενους. Όλες οι 

δραστηριότητες θα πρέπει να μεταδίδονται με σαφείς και 

λεπτομερείς οδηγίες, ενώ οι εκπαιδευτές αθλημάτων/προπονητές 

θα πρέπει επίσης να έχουν κατά νου ότι ενδέχεται να χρειαστούν 

προσαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια των προπονήσεων. 

Η εκπαιδευτική συνεδρία θα πρέπει να τελειώνει με διατάσεις 

χαλάρωσης οι οποίες θα παρέχουν επίσης την ευκαιρία για 

απόκτηση ανατροφοδότησης από όλους τους εκπαιδευόμενους 

σχετικά με την εκπαιδευτική συνεδρία και τις πτυχές που μπορούν 

να βελτιωθούν. 

Συμπεριφορά Ένα από τα κύρια στοιχεία που μπορεί να κάνει μια προπόνηση να 

είναι επιτυχημένη ή όχι είναι η συμπεριφορά του εκπαιδευτή 

αθλημάτων/προπονητή. Τονίζεται ότι η στάση του εκπαιδευτή 

αθλημάτων/προπονητή θα έχει αντίκτυπο και στη στάση των 

συμμετεχόντων στην προπόνηση. Ένας ενεργητικός και 

ενθουσιώδης εκπαιδευτής αθλημάτων/προπονητής μπορεί να 

μεταδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά και στους ασκούμενους. 
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o Διευκόλυνση της ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων στις αθλητικές 

δραστηριότητες: Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

των δεξιοτήτων των μεταναστών και των προσφύγων με αναπηρίες, είναι 

απαραίτητο να προωθηθεί η ατομική πρωτοβουλία και δέσμευση μεταξύ τους 

και να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν την ευθύνη. 

Συμβουλές για την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 

των εκπαιδευτικών συνεδριών/προπονήσεων 

o Χρησιμοποιήστε λέξεις με θετική χροιά: Θα ήταν προτιμότερο να 

χρησιμοποιείτε λέξεις με θετική χροιά αντί να χρησιμοποιείτε λέξεις (όπως 

«λάθη»), οι οποίες είναι αρνητικές και μπορούν να πυροδοτήσουν έναν φαύλο 

κύκλο αρνητικότητας. 

o Εστιάστε σε αυτά που κάνουν καλά: Η εστίαση σε αυτά που κάνουν καλά 

οι συμμετέχοντες, οδηγεί στην ενθάρρυνση που αυξάνει την πιθανότητα 

επανάληψης αυτής της συμπεριφοράς 

o Να είστε ενθαρρυντικοί: Θα είναι πιο αποτελεσματικό εάν είστε 

υποστηρικτικοί και ενθαρρυντικοί αντί να επικρίνετε. 

o Να νιώθουν ασφαλείς οι συμμετέχοντες να παίρνουν ρίσκα και να 

μαθαίνουν νέα πράγματα: Παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 

πάρουν ρίσκα και να μάθουν νέα πράγματα, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, 

θα κάνει τις εκπαιδευτικές συνεδρίες πιο διασκεδαστικές και θα τους επιτρέψει 

να βελτιωθούν. 

o Αναπτύξτε ανεξάρτητους συμμετέχοντες: Όταν μειώνετε την ποσότητα 

ανατροφοδότησης που παρέχετε στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας 

προπόνησης και απαιτείτε από αυτούς να είναι υπεύθυνοι για ορισμένες πτυχές 

του αθλήματος, τους υποστηρίζετε να γίνουν πιο ανεξάρτητοι. Αυτό μπορεί να 

αυξήσει την αυτοεκτίμησή τους, βοηθώντας τους να είναι πιο ανθεκτικοί και 

αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για επιτυχία τόσο στον αθλητισμό όσο και στον 

«πραγματικό κόσμο». 

o Συνολικά, οι στόχοι, οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές/κανόνες 

για την υλοποίηση των προπονήσεων θα πρέπει να διατυπωθούν με θετική 

γλώσσα, προκειμένου να προωθηθεί ένα πιο θετικό κλίμα στο πλαίσιο της 

αθλητικής πρακτικής. 
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o Προσέγγιση των γυναικών προσφύγων, προώθηση της ισότητας των φύλων και 

της ένταξης των γυναικών προσφύγων σε προσαρμοσμένα αθλήματα: 

Το μαθησιακό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των γυναικών, και ιδίως των γυναικών προσφύγων με αναπηρίες, σε 

αθλητικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να εντοπιστούν τα διάφορα κοινωνικά και 

πολιτιστικά εμπόδια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις προάγουν τον αυτο-

αποκλεισμό, και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση κάθε 

πρακτικής που εισάγει διακρίσεις ή αποκλεισμούς. 

 

Συμβουλές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής των 

γυναικών προσφύγων στις προπονήσεις 

o Συνεργαστείτε και προσλάβετε γυναίκες εκπαιδεύτριες 

αθλημάτων/προπονήτριες ως συναδέλφους, 

o Προσκαλέστε γυναίκες πρότυπα στις εκπαιδευτικές συνεδρίες. 

o Εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων με αναπηρίες για να γίνουν 

εκπαιδευτές: Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες με 

αναπηρίες ενδέχεται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να γίνουν εθελοντές 

εκπαιδευτές αθλητισμού, προτείνεται να αναπτυχθεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα 

κατάρτισης ως προς αυτό. Ένα τέτοιο πρόγραμμα κατάρτισης θα μπορούσε να 

τονώσει την αυτοεκτίμησή τους και να τους καταστήσει πρότυπα για άλλους 

μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρίες. 

o Ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτών αθλημάτων, των 
επαγγελματιών και των εθελοντών: Διαπολιτισμική ικανότητα είναι η ικανότητα 
ανάπτυξης στοχευμένης γνώσης, δεξιοτήτων και στάσεων που οδηγούν σε 
συμπεριφορά και επικοινωνία που είναι αποτελεσματική και κατάλληλη στη 
διαπολιτισμική αλληλεπίδραση20. Η παροχή ενός σχετικού προγράμματος 
ανάπτυξης ικανοτήτων θα οδηγήσει σε άτομα που θα είναι ευέλικτα, 
προσαρμόσιμα και με ενσυναίσθηση, υιοθετώντας μια εθνο-σχετική προοπτική. 

  

 
20 
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultur
al_competence.pdf  

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
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Ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας 

o Ανάπτυξη υποστηρικτικών δραστηριοτήτων: Όταν προσφέρονται αθλητικές 

δραστηριότητες, είναι σημαντικό να αναπτύσσονται και άλλες υποστηρικτικές 

δραστηριότητες που θα ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα και την επικοινωνία 

μεταξύ των συμμετεχόντων. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να διευκολύνουν 

το σπάσιμο του πάγου μεταξύ των νέων συμμετεχόντων και της υπόλοιπης 

ομάδας. Οι δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας (είτε σε εξωτερικούς είτε σε 

εσωτερικούς χώρους) όπως η ομαδικές κοινωνικές έξοδοι θα μπορούσαν να 

αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες από αυτή την άποψη. 

o Ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τους κανόνες και τις αξίες του 

αθλητικού οργανισμού/συλλόγου: Κατά τη διαδικασία εισδοχής είναι 

απαραίτητο να παρέχονται πληροφορίες στους νέους συμμετέχοντες σχετικά με 

τους κανόνες και τις αξίες του αθλητικού οργανισμού/συλλόγου. Σε αυτή τη 

διαδικασία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες 

ενδέχεται να είναι νεοφερμένοι στη χώρα υποδοχής, προτείνεται η συνεργασία 

με πολιτισμικούς μεσολαβητές που θα διευκολύνουν το διάλογο. 

 

 

Συμμετοχικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων 

o Οι ιδέες και οι προτάσεις των προσφύγων και των μεταναστών θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη νέων αθλητικών δραστηριοτήτων: Πριν 

προγραμματιστεί οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα, είναι σημαντικό να 

διαβουλεύεστε με πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρίες (και να διασφαλίζετε 

την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία ) όχι μόνο ως προς το είδος της 

δραστηριότητας αλλά και ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δραστηριότητας. Από αυτή την άποψη, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων 

που στοχεύει σε εκπαιδευτές αθλημάτων, επαγγελματίες και εθελοντές θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη συνεδρία σχετικά με συμμετοχικές 

μεθόδους και τεχνικές. 
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Εισαγωγή στη διαφύλαξη και την παιδική προστασία  

o Είναι ζωτικής σημασίας οι εκπαιδευτές, οι επαγγελματίες ή οι εθελοντές που 

εργάζονται με παιδιά ή νέους να έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που 

απαιτούνται για να τους βοηθούν να  διατηρούνται ασφαλείς: Από αυτή την 

άποψη, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να επιτρέπει στους 

εκπαιδευόμενους: α) να προσδιορίζουν τι σημαίνει παιδική κακοποίηση και 

διατήρηση της ασφάλειας των παιδιών, β) να περιγράφουν τους διαφορετικούς 

τύπους, δείγματα και δείκτες κακοποίησης και παραμέλησης, γ) να κατανοούν 

πώς να ανταποκρίνονται σε ανησυχίες για την ασφάλεια και την ευημερία των 

παιδιών και να γνωρίζουν σε ποιον να απευθύνονται και δ) να κατανοούν ποια 

είναι η διαδικασία για την αναφορά των ανησυχιών και την καταγραφή των 

παρατηρήσεών τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα γενικό πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων θα μπορούσε να περιλαμβάνει ενδεικτικά 

τις ακόλουθες συνεδρίες: 

• Εισαγωγή στα παρααθλήματα 

• Εισαγωγή στην αναπηρία (τύποι αναπηρίας, κλπ.) 

• Βασικές αρχές ψυχολογίας – εστίαση σε θέματα αναπηρίας 

• Ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων 

• Αθλήματα για άτομα με αναπηρίες: στρατηγικές προπονητικής για προγράμματα 

και δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς 

ΒΗΜΑ 2: Συνεργασία με επαγγελματίες που έχουν σωρευτική εμπειρία στην εργασία με 

πρόσφυγες και μετανάστες, στην εργασία με άτομα με αναπηρίες και έχουν ασχοληθεί με 

τον αθλητισμό/παρααθληρισμό. Θα πρέπει να έχουν βασικό ρόλο στο σχεδιασμό του 

προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων.. 

ΒΗΜΑ 3: Σχεδιάστε το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων.  
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• Προσαρμογή ή τροποποίηση στρατηγικών προπονητικής ώστε να 

συμπεριληφθούν οι ΕΝΑ στις αθλητικές δραστηριότητες 

• Διαφορετικά στυλ επικοινωνίας που απαιτούνται για διαφορετικές κατηγορίες 
αναπηρίας 

• Σχεδιασμός δραστηριοτήτων προσέγγισης 

• Μέθοδοι για την αξιολόγησης δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. 

Ωστόσο, οι παραπάνω συνεδρίες θα πρέπει να προσαρμοστούν με βάση τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης αναγκών που διενεργήθηκε σε προηγούμενο στάδιο. 

Από αυτή την άποψη ορισμένες συνεδρίες μπορούν να αναθεωρηθούν, ενώ επιπλέον 

συνεδρίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια προσέγγιση για όλους και ότι η αξιολόγηση 

αναγκών θα μπορούσε να υποδεικνύει διαφορετικές ανάγκες μεταξύ των τριών ομάδων-

στόχων (δηλαδή εκπαιδευτών αθλητισμού, εθελοντών και άλλων επαγγελματιών), θα 

πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αναπτύξετε ξεχωριστά προγράμματα ανάπτυξης 

ικανοτήτων για αυτές τις 3 ομάδες. Ωστόσο, ορισμένες συνεδρίες θα μπορούσαν να 

στοχεύουν και τις 3 ομάδες. Για παράδειγμα, μια εισαγωγική συνεδρία στα 

παρααθλήματα θα μπορούσε να είναι κοινή για όλες τις ομάδες-στόχους. 

 

 

 

 

 

 

Προετοιμάστε το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσετε και θα διανείμετε στις 

ομάδες-στόχους κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών. Είναι σημαντικό να 

εξετάσετε το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που πρέπει να προετοιμάσετε. Για 

ορισμένες συνεδρίες, εκτός από οδηγίες, εγχειρίδια και άλλο σχετικό υλικό, ίσως 

χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και οπτικό υλικό. 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 4:  Προετοιμάστε το εκπαιδευτκό υλικό 
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Συνιστάται ιδιαίτερα να προσκαλούνται κατά τη διάρκεια των προπονήσεων 

εκπαιδευτές αθλητισμού και επαγγελματίες με συγκεκριμένη εμπειρία στον τομέα. 

Μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία του προγράμματος ανάπτυξης 

ικανοτήτων καθώς μπορούν να περιγράψουν τη δική τους εμπειρία, να παρουσιάσουν 

μεθόδους που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, να 

κάνουν προτάσεις και να τονίσουν πιθανές προκλήσεις. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως σε αυτήν την ενότητα, συνιστάται η πρόσκληση ΕΝΑ για να 

παρουσιάσουν προσωπικές ιστορίες και να ενημερώσουν τους εκπαιδευόμενους 

σχετικά με τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή αθλητικών δραστηριοτήτων 

και προγραμμάτων για ΕΝΑ. 

Εκτός από τα παραπάνω, και ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος ανάπτυξης 

ικανοτήτων, πρέπει να γίνει αξιολόγηση του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων. Αυτό 

θα επιτρέψει στους αθλητικούς οργανισμούς και τους συλλόγους όχι μόνο να 

αξιολογήσουν εάν το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων ανταποκρίνεται στις 

προσδιορισμένες ανάγκες των ομάδων-στόχων, αλλά και να κάνουν πιθανές 

προσαρμογές για τα επερχόμενα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων.  

 

  

ΒΗΜΑ 5: Διαδώστε τα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων 
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Είναι επιτακτική ανάγκη να αξιολογείτε σε τακτική βάση τις αθλητικές δραστηριότητες 

που εφαρμόζετε μέχρι το τέλος του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων. Αυτό θα σας 

επιτρέψει να καταγράψετε τη συνολική αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

ανάπτυξης ικανοτήτων με βάση τα πραγματικά στοιχεία. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει 

να εξετάσετε το ενδεχόμενο να οργανώσετε είτε μεμονωμένες συνεδρίες αξιολόγησης 

με τους άμεσους δικαιούχους των αθλητικών δραστηριοτήτων είτε να οργανώσετε 

ομάδες εστίασης/στρογγυλά τραπέζια προκειμένου να καταγράψετε τις απόψεις τους 

σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες, και συγκεκριμένα ποιες είναι οι επιτυχείς 

πτυχές, τα πιθανά μειονεκτήματα και οι πιθανές συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις. 

Με βάση την προαναφερθείσα τακτική αξιολόγηση, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη 

υποστήριξη σε εκπαιδευτές αθλημάτων, εθελοντές και άλλους επαγγελματίες. Η αλλαγή 

των συνθηκών και οι διαφορετικές ανάγκες των ΕΝΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 

ανάγκη για επανασχεδιασμό των αθλητικών δραστηριοτήτων, και επομένως μπορεί να 

χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη για να επιτραπεί στους εκπαιδευτές αθλημάτων, στους 

εθελοντές και στους επαγγελματίες να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. 

  

ΒΗΜΑ 6: Αξιολογήστε τον αντίκτυπο του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων. 
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 Τελικές παρατηρήσεις 

Η συμβολή του αθλητισμού στην ένταξη 

μεταναστών και προσφύγων με αναπηρίες, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων με 

αναπηρίες, μπορεί να είναι ουσιαστική. 

Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν οι 

αθλητικές δραστηριότητες προσφέρονται σε 

συνθήκες και σε περιβάλλον που 

διευκολύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή 

μεταναστών και προσφύγων με αναπηρίες 

στις αθλητικές δραστηριότητες. 

Από αυτή την άποψη, ο ρόλος των εκπαιδευτών αθλημάτων, των επαγγελματιών και των 

εθελοντών είναι καθοριστικός. Η παροχή στήριξης στις προαναφερθείσες ομάδες, όπου 

χρειάζεται, θα πρέπει να είναι υψηλής προτεραιότητας για τους αθλητικούς 

οργανισμούς και συλλόγους. Αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να λάβει τη μορφή 

προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων που θα ενισχύσει τις γνώσεις και θα βελτιώσει την 

ικανότητα των εκπαιδευτών αθλημάτων, των επαγγελματιών και των εθελοντών να 

σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς. 

Συνολικά, παρά το γεγονός ότι μπορούν να εντοπιστούν καλές πρακτικές κοινωνικής 

ένταξης των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 

προκειμένου να ενσωματωθεί μια πρακτική και μια πολιτική χωρίς αποκλεισμούς στον 

τομέα του αθλητισμού. 



Σκοπός του εγχειριδίου είναι να παρέχει 

υποστήριξη τόσο σε αθλητικούς οργανισμούς όσο 

και σε εκπαιδευτές αθλημάτων, επαγγελματίες και 

εθελοντές. Χρησιμεύει ως οδηγός που μπορεί να 

βοηθήσει τους επαγγελματίες του αθλητισμού ή 

τους εθελοντές να επιτύχουν βέλτιστες πρακτικές 

στο σχεδιασμό και την παράδοση αθλητικών 

δραστηριοτήτων για τους εκτοπισμένους νέους με 

αναπηρίες (ΕΝΑ). Εξετάζει ζητήματα του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνουν 

τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται οι 

επαγγελματίες/εθελοντές ώστε να συμπεριλάβουν 

τους ΕΝΑ και παρέχει μια εισαγωγή στην 

εκπαίδευση που βασίζεται στις ικανότητες 
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