
 

 

 

Η παρούσα δημοσίευση εκπονήθηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν αντικατοπτρίζει κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχει το εν λόγω υλικό. 
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Το έργο BRING - IN 

βρίσκεται σε καλό 

δρόμο! 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της 

υλοποίησής του έργου Bring – In 

σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, οπότε 

ας μοιραστούμε τα νέα μας!

Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρόοδο ενός από τα πιο καινοτόμα έργα αναφορικά με την 

προστασία των Ίντερσεξ ατόμων, υπενθυμίζουμε πως στόχος μας είναι να εισαγάγουμε διευρυμένες τεκμηριωμένες 

πρακτικές και να παρουσιάσουμε δεδομένα που αφορούν την παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες των Ίντερσεξ ατόμων, 

των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και την ΕΕ γενικότερα. Και αυτό, γιατί θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να ενισχύσουμε την ορατότητα των 

αναγκών των στοχευόμενων ομάδων αλλά και των τελικών δικαιούχων (επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 

και, διαδοχικά, τα Ίντερσεξ άτομα και οι οικογένειες/ στενοί φίλοι τους).  

Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας στην Αγγλική, Ελληνική, 

Βουλγαρική και στην Ουγγρική γλώσσα. Ενημερώνεται συνεχώς! 

BRING-IN δράσεις 

Το εταιρικό σχήμα με τίτλο «BRING-IN - 

Αναπτύσσοντας επαγγελματικές ικανότητες με 

στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων εις 

βάρος των Ίντερσεξ ατόμων και την καλύτερη 

κάλυψη των αναγκών τους», υπό την καθοδήγηση 

του συντονιστή φορέα έργου, του Παντείου 

Πανεπιστημίου, κατέβαλε σημαντική προσπάθεια 

να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 

ανάγκες επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας, όσο και σε σχέση με τις 

ανάγκες των Ίντερσεξ ατόμων των οικογενειών 

τους, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και λήψης 

αποφάσεων και άλλων σχετικών φορέων. Διαβάστε 

παρακάτω! 

Το φθινόπωρο του 2021 θα διενεργηθεί 

πρόγραμμα επιμόρφωσης αποκλειστικά 
για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας. Μην χάσετε την ευκαιρία να 
εγγραφείτε και να μάθετε πώς θα 
καταφέρετε να ανταποκριθείτε καλύτερα 
στις ανάγκες των Ίντερσεξ ατόμων και των 
οικογενειών τους, αποφεύγοντας 
διακρίσεις και προκαταλήψεις!  
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Πως ξεκίνησαν όλα! 

Το εταιρικό μας σχήμα, υπό την καθοδήγηση και την 
ηγεσία ενός από τα πιο πιο καταξιωμένα 
Πανεπιστήμια Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην 

Ελλάδα, το Πάντειο Πανεπιστημίο, διαπίστωσε την ανάγκη για 

καλύτερη κατανόηση των αναγκών των Ίντερσεξ ατόμων, και 

άρα την κάλυψη αυτών μέσω της επιμόρφωσης επαγγελματιών 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Κατά συνέπεια, συστάθηκε 

ένας υψηλού επιπέδου εταιρικό σχήμα, εξειδικευμένο σε 

ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, με μέλη από την Ελλάδα 

(Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

και ΑΜΚΕ ΣΥΜΠΛΕΞΙΣ), τη Βουλγαρία (Bilitis), την Ουγγαρία 

(Háttér Society), το Ηνωμένο Βασίλειο (Restorative Justice for All 

- RJ4All (UK) και την Κύπρο (ITML).  Όλοι οι συνεργαζόμενοι 

φορείς έχουν την τεχνική και επιστημονική κατάρτιση να 

προωθήσουν νέες προοπτικές και δράσεις για την προστασία 

των δικαιωμάτων των Ίντερσεξ ατόμων, και έχουν καταβάλει 

σημαντική προσπάθεια για να ανταποκριθούν σε όλα τα 

προβλεπόμενα αποτελέσματα. 

Η πρόοδος που σημειώθηκε από την έναρξη του προγράμματος 

1. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έρευνα πεδίου με τη 

συμμετοχή Ίντερσεξ ατόμων, επαγγελματιών υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι 

δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα αυτό σε κάθε 

χώρα - στόχο, και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος όλα τα αποτελέσματα της 

έρευνας, όπως ακριβώς περιλήφθηκαν στις σχετικές 

εθνικές και διεθνής εκθέσεις. 

2. Συγκροτήθηκε μια εκτενής βάση δεδομένων με τους 

εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 

πως το πρόγραμμα θα έχει όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη απήχηση και διάδοση των 

αποτελεσμάτων.  

3. Έχει πραγματοποιηθεί ο πρώτος κύκλος της 

Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών τον οποίο 

αναμένεται να ακολουθήσει ένας δεύτερος. 

4. Έχει συγκροτηθεί η Διακρατική Ομάδα Εργασίας, η 

οποία απαρτίζεται από σπουδαίους, σχετικούς με 

τον τομέα επαγγελματίες και εμπλεκόμενους φορείς, 

ενώ ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο συνεδριάσεις. 

5. Έχει δημιουργηθεί η διαδικτυακή Πλατφόρμα 

Πόρων Μάθησης, με τη βοήθεια της εταιρείας ITML, 

του τεχνικού μας συνεργάτη από την Κύπρο, η 

οποία συνεχώς θα ενημερώνεται.   

6. Μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης του 

κοινού έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν χώρα τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπως για 

παράδειγμα δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ενημερωτικά σημειώματα κλπ. 

 

Λεπτομέρειες του έργου  

The project is funded by the DG Justice, 

under the Rights, Equality and 

Citizenship Programme 2014-2020. The 

project’s activities started in March 2020 

and its duration is 24 months.  

Stay tuned for more information in 

the third newsletter in autumn just 

before the training of professionals 

kicks-off! 
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Καθώς σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση των 
Ίντερσεξ ατόμων στις συνεργαζόμενες χώρες αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο, μείνετε 

μαζί μας για το επερχόμενο δελτίο τύπου και το ενημερωτικό σημείωμα που σύντομα 
θα δημοσιευτεί από το BRING-IN. 
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