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Elindult a BRING-IN 

projekt 

Ismerjük meg egymást! 

ÉS ÁLLÍTSUK MEG AZ INTERSZEX 

EMBEREK HÁTRÁNYOS 

MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉT!

A BRING-In projekt célja, hogy növeljük az interszex emberek láthatóságát és elősegítsük esélyegyenlőségüket. Ezért tudatosságnövelő 

képzéseket szervezünk a szociális és egészségügyi szférában dolgozó szakembereknek. 

További információkért iratkozzon fel magyar 
nyelven is elérhető weboldalunkra! 

A BRING-IN projektről röviden 

A BRING-In projekt célja, hogy növeljük az interszex emberek 

láthatóságát és elősegítsük esélyegyenlőségüket. A projekt 

megvalósítására Görögországban, Magyarországon, 

Bulgáriában és az Egyesült Királyságban kerül sor. Képzéseket 

szervezünk a szociális és egészségügyi szférában dolgozó 

szakembereknek, tudatosságnövelő kampányokat szervezünk 

és érdekérvényesítő munkát végzünk, hogy az interszex 

embereket érintő emberi jogi jogsértésekre megfelelő válaszok 

szülessenek. 

Ön szociális vagy egészségügyi területen 
dolgozó szakember, és szeretné jobban, 
tudatosabban támogatni az interszex 
embereket? Rövid anonim kérdőívünk 
kitöltésével segítheti munkánkat – azt, hogy 
többet tudjunk a szociális és egészségügyi 
szakemberek képzési szükségleteiről! 

 

Célunk 

Az interszex emberek hátrányos megkülönböztetésének megszüntetése a szociális és egészségügyi szektor intézményeiben. Ennek 

érdekében szeretnénk növelni az interszex emberek láthatóságát, és előmozdítani, hogy emberi jogaikat tiszteletben tartsák mind a 

szakemberek körében, mind a szélesebb közösségben. Javaslatunk, hogy tapasztalatokon alapuló, az interszex emberek egyenlőségét 

elősegítő  szakpolitikák szülessenek a négy projektországban, illetve egész Európában. 
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HÍRLEVÉL #1 —November 2020 

https://bring-in.eu/
https://bring-in.eu/
https://bring-in.eu/hu/
https://forms.gle/u5xFvDvo7yxRzMwY6
https://bring-in.eu/
https://bring-in.eu/
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A projektben vállalt feladataink  

1. A projektben vállalt feladataink 

2. Kutatás interszex emberek és a velük dolgozó szakemberek 

részvételével, hogy felmérjük az interszex emberek 

hátrányos megkülönböztetésének és akadályoztatott 

voltának tapasztalatait;  

3. Az egészségügyi és szociális szférában dolgozók képzési 

szükségletei, valamint a  rendelkezésre álló szolgáltatások 

vizsgálata; 

4. Képzések megvalósítása egészségügyi és szociális 

szakemberek számára, hogy többet tudjanak az interszex 

emberek emberi jogairól és jobban figyelemmel lehessenek 

a szükségleteikre; 

5. Online platform, nyílt hozzáférésű anyaggyűjtemény 

létrehozása az interszex emberek jogairól szakemberek és  

minden más érdeklődő számára;  

6. Tudatosságnövelő kampányok  a kutatók, a döntéshozók és 

a tágabb közösség elérésére.  

 

A partnerszervezetek 

 

 

A projektet az Európai Unió Jogok, 

Egyenlőség és Polgárság programja 

(2014-2020) támogatja. A projekt 2020 

márciusában indult, és 24 hónapon át 

tart.  

Következő hírlevelünkben még több 

információt talál majd a projektről! 

https://bring-in.eu/
https://bring-in.eu/
https://www.panteion.gr/en/
https://bilitis.org/
https://hatter.hu/
http://www.itml.gr
https://www.rj4all.info/
https://symplexis.eu/

