
 

 

 
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.  

1 Contact us: bring-in.eu 

Το έργο BRING-IN ολοκληρώθηκε! 

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 του BRING-IN 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).   

Το WEBSITE μας θα παραμείνει διαθέσιμο σε 
Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγάρικα και Ουγγρικά 

 

Τα νέα του BRING-IN  

Μετά από 2 χρόνια ενδελεχούς έρευνας και γόνιμης 

επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου από την Ελλάδα, 

τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το έργο «BRING-IN - Ανάπτυξη επαγγελματικών 

ικανοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των 

ίντερσεξ ατόμων και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών 

αυτών» ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την διοργάνωση του 

Διεθνούς Καταληκτικού Συνεδρίου με τη συμμετοχή των 

εταίρων από όλες τις χώρες. 

Λόγω των περιορισμών του Covid-19, το τελικό συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας 

WebEx, την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ήταν ανοιχτό 

σε όλους όσους ήθελαν να συμμετάσχουν. 

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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Διεθνές Καταληκτικό Συνέδριο 

Το συνέδριο ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον καθηγητή 

Γεράσιμο Καραμπελιά, Διευθυντή του Εργαστηρίου Μέθεξις 

του Παντείου Πανεπιστήμιου, Γενικό Επόπτη του 

προγράμματος "BRING-IN" και την καθηγήτρια Μαρία 

Καραμεσίνη, Προϊσταμένη του Κέντρου Σπουδών Φύλου και 

Επικεφαλής της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Η Δρ Χριστίνα Ιωάννου, συντονίστρια του 

έργου, παρουσίασε τους κύριους σκοπούς του "BRING-IN" και 

μας σύστησε τους εταίρους του έργου, οι οποίοι είχαν την 

ευκαιρία να αναφέρουν τα κύρια ευρήματα και τα βασικά 

αποτελέσματα της έρευνας και της επαγγελματικής 

κατάρτισης. Όλοι οι ομιλητές παρουσίασαν τις προκλήσεις 

που αντιμετώπισαν και τα αποτελέσματα από τη χώρα τους: 

η Δρ. Ανδρομάχη Μπούνα (Πάντειο Πανεπιστήμιο) για την 

Ελλάδα, η Monika Pisankaneva (Bilitis) για τη Βουλγαρία, η 

Mónika Magasházi (Hatter Society) για την Ουγγαρία και η 

Dasia Ngundam-Bohi (RJ4All) για το Ηνωμένο Βασίλειο..    

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με στρογγυλό τραπέζι και τη 

συμμετοχή όλων των εταίρων, όπου αναδείχθηκαν όλες οι 

καλές πρακτικές για τους επαγγελματίες της κοινωνικής και 

υγειονομικής περίθαλψης και όλοι υποσχέθηκαν να 
αξιοποιήσουν την αποκτηθείσα γνώση του "BRING-IN" και στο 

μέλλον!

 

Το εταιρικό σχήμα 

Το εταιρικό σχήμα του έργου BRING-IN περιελάμβανε τους ακόλουθους εταίρους/οργανισμούς: Πάντειον Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Ελλάδα, Συντονιστής), Σύμπλεξις (Ελλάδα), Bilitis (Βουλγαρία), Háttér Society 

(Ουγγαρία), Restorative Justice for All - RJ4All (Ηνωμένο Βασίλειο) και τον τεχνικό μας εταίρο ITML (Κύπρος). 
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