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Νοέμβριος 2021 

Bring-In Ενημερωτικές εκδηλώσεις 

Σας περιμένουμε στις ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου Bring-In! 

 Το έργο «BRING-IN - Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των 

ίντερσεξ ατόμων και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών» είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία που  στοχεύει 

στην πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω χαρακτηριστικών του φύλου – ιδίως στο πλαίσιο της 

λειτουργίας και δραστηριότητας των δομών, φορέων, υπηρεσιών κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας – 

αναγνωρίζοντας τις πιθανές προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ίντερσεξ άτομα σε όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας και τις ανάγκες τους για προσβάσιμες, ποιοτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες με 

πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματά τους. 

Για την προώθηση του έργου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο μαζί με την ΑΜΚΕ Symplexis διοργανώνουν την Πέμπτη 04 

και Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021 δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις του με βασικό αντικείμενο την κατάρτιση 

επαγγελματιών κοινωνικής υποστήριξης και υγειονομικής ασφάλειας ως προς την υποστήριξη ίντερσεξ ατόμων 

ώστε να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα διάκρισης αλλά και μη αναγκαίων και χωρίς συναίνεση πρόωρων χειρουργικών 

επεμβάσεων. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες (κυρίως επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας π.χ. 

κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κ.λπ. και υγειονομικής περίθαλψης δηλαδή ιατρικά/παραϊατρικά 

επαγγέλματα), και υπεύθυνους-ες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων των οποίων ο ρόλος είναι κρίσιμος για 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, πέρα από το έργο και τους σκοπούς του, θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί! 

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική Λειτουργό, Βάσια Καρκαντζού, @ 

karkantzou.v@symplexis.eu!  

 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες! 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το 
WEBSITE μας που είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, 

Ελληνικά, Βουλγάρικα και Ούγγρικα. 

 

 

https://bring-in.eu/index.php/
mailto:karkantzou.v@symplexis.eu
https://bring-in.eu/
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Εταιρικό σχήμα 

Το εταιρικό σχήμα του έργου BRING-In αντιπροσωπεύει μια δυναμική συνεργασία μεταξύ εξειδικευμένων ακαδημαϊκών 

φορέων, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, υπερασπιστών-στριών της έμφυλης ισότητας και των  δικαιωμάτων 

των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς και ειδικών ΤΠΕ (ICT) και κοινωνικών εταίρων/ συλλόγων επαγγελματικών 

που από κοινού θα προσφέρουν μέσω του BRING-In όλες τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία και τους πόρους για 

την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου, συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη 

στρατηγικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων. 

 

Γνωρίστε τους εταίρους του Bring-In 

 

 

 

 

 

 

 

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