
 

 

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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Φεβρουάριος 2022 

Διεθνές Συνέδριο του Bring-In 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στο καταληκτικό Διεθνές 
συνέδριο του έργου Bring-In 

Το έργο BRING-In, η διετής καινοτόμος πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της ορατότητας των Ίντερσεξ ατόμων 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, μπαίνει στην τελική ευθεία και διοργανώνει το 
καταληκτικό Διεθνές του Συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των εταίρων από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, 
Ουγγαρία και το Ηωμένο Βασίλειο. 

 

Το έργο «BRING-IN - Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των 
ίντερσεξ ατόμων και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών» 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. 

 

Το τελικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WebEx την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 
και ώρα 11:00 – 14:00. Το συνέδριο είναι ανοικτό για όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η εγγραφή σας δωρεάν στην online φόρμα. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα 
του συνεδρίου θα ανακοινωθούν σύντομα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Δρ.Χριστίνα Ιωάννου στο 
ioannou_christina@live.com. 

 

Ανυπομονούμε να σας δούμε στις 23 Φεβρουαρίου! 

 

 

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

Ελληνικά, Βουλγάρικα και Ούγγρικα. 

https://bring-in.eu/index.php/
https://forms.gle/NcQdu8oNY9C5EGTn6
mailto:ioannou_christina@live.com
https://bring-in.eu/
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Εταίροι 

Το έργο συντονίζεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και υλοποιείται στην Ελλάδα (σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Σύμπλεξις), 
στη Βουλγαρία (Bilitis), στην Ουγγαρία (Háttér Society), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Restorative Justice for All) και στην Κύπρο 
(Information Technology for Market Leadership), από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Φεβρουάριο του 2022 και με 
χρηματοδότηση του Προγράμματος Δικαιωμάτων ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (881824 — Bring-In 
— REC-AG-2019 / REC-RDIS-DISC-AG- 2019).  

 

 

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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