ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
B-COMPETENT. Βελτίωση Ικανοτήτων του Σωφρονιστικού Προσωπικού στην
Ευρώπη
Το παρόν νέο σχέδιο της ΕΕ, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για τη Δικαιοσύνη, το οποίο θα
συμβάλει στην ευρεία και ορθή υποστήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ και προτύπων σχετικά με την
προστασία των δικαιωμάτων και ειδικών αναγκών των αλλοδαπών κρατουμένων.
4 Φεβρουαρίου 2020 – Η διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων είναι
μία προϋπόθεση για την λειτουργία του κράτους δικαίου. Στα ολοένα και πιο πολυεθνικά σωρφονιστικά
ιδρύματα, όπου η διαχείριση της πολιτιστικής πολυμορφίας έχει καταστεί σε ένα ζήτημα προτεραιότητας,
το προσωπικό των φυλακών παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
την πρόληψη επεισοδίων του ριζοσπαστισμού και εξτρεμισμού.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από το προσωπικό των φυλακών κατά την διαχείριση των αλλοδαπών
κρατουμένων και την κάλυψη των ειδικών τους αναγκών, λόγω των ανεπαρκών γνώσεων και έλλειψης
δεξιοτήτων, αποδεικνύουν σαφώς τις προκλήσεις στην παροχή πολλών υπηρεσιών στις φυλακές στη
διασφάλιση της εφαρμογής με αποτελεσματικό τρόπο και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία
της ΕΕ, για την προστασία των δικαιωμάτων των αλλοδαπών κρατουμένων.
B-COMPETENT: αποστολή και στόχοι
Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, το σχέδιο “B-ComPetent”, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, αποσκοπεί
στην ανάλυση των ελλείψεων κατάρτησης στις υπηρεσίες των φυλακών παρέχοντας ένα πολυτομεακό
πακέτο ικανοτήτων για το προσωπικό των φυλακών σε 6 κράτη (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αλβανία,
Μαυροβούνιο και Ελλάδα). Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης ενός
καινοτόμου διασυνοριακού προγράμματος κατάρτισης των εκπαιδευτών, αλληλένδετα με τη διάδοση
των βέλτιστων πρακτικών, την αύξηση της ευαισθητοποίησης και μέσω πολύγλωσσων πρακτικών
εργαλείων.
Στο πλαίσιο του σχεδίου έχουν προβλεφθεί οι εξής δράσεις: σε βάθος ανάλυση των ελλείψεων των
καταρτήσεων και ο προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών, η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, πολύγλωσσα φυλλάδια με εκπαιδευτικά παιχνίδια για το
προσωπικό των φυλακών και βίντεο κινούμενων σχεδίων με σενάρια περιπτώσεων και πρακτικών
υποθέσεων, 6 διασυνοριακά εργαστήρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην Ιταλία, Αλβανία Ισπανία,
Μαυροβούνιο, Ελλάδα και Γαλλία, 3 διεθνή συνέδρια, συμπεριλαμβάνοντας τις κύριες ομάδες
ενδιαφέροντος όπως επίσης και 1 τελικό διεθνές συνέδριο.
Το σχέδιο το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει 24 μήνες, θα υλοποιηθεί από μια
διατομεακή κοινοπραξία εταίρων από 3 κράτη (Ιταλία, Ισπανία και Αλβανία) μέω οργανώσεων όπως:
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", (Συντονιστής έργου), Παρατηρητήριο του Ποινικού
Συστήματος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSPDH-UB), Συνήγορος του Πολίτη της Δημοκρατίας της
Αλβανίας, Antigone, Ίδρυμα Ευρωπαϊκό Κέντρο, Prodos Consulting srl και Ίδρυμα Bosch i Gimpera.
Η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας, Μεσογειακή Ενωση
του Συνήγορου του Πολίτη και με οργανισμούς του ευρωπαϊκού δικτύου όπως EUROPRIS και EPTA, θα
συμβάλει στην αποτελεσματική οικοδόμηση μίας κοινοτικής πρακτικής για την ενίσχυση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις φυλακές.
Για επιπλέον πληροφορίες , επισκεφθείτεwww.bcompetent.eu
Ακολουθείστε B-ComPetent στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
B-ComPetent είναι σχέδιο συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα για την Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, GA nr. 854040. Το περιεχόμενο της παρούσας
έκδοσης αποτελεί ευθύνη των δημιουργών και δεν αντανακλά απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

