Διήμερη Εκδήλωση
11-12 Ιανουαρίου 2021

Διήμερη εκδήλωση «Η πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες»
Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
FAROS, διοργανώνει διήμερη διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου
και ώρα 11:00 – 13:00, με θέμα την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε Δημόσιους Φορείς και
Υπηρεσίες και τρόπους υποστήριξής τους.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
Ημέρα 1
11:00 – 11:10

Προσέλευση και καλωσόρισμα

11:10 – 11:20

Το έργο FAROS - Feature A protective environment fOr lgbti+personS
Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη – Κοινωνιολόγος, Συντονίστρια του
έργου, ΚΜΟΠ

11:20 – 11:50

ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και ίση μεταχείριση σε Δημόσιους Φορείς/Υπηρεσίες
και Υπηρεσίες Υγείας
Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, στον τομέα της
Ίσης Μεταχείρησης.

11:50 – 12:20

ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και δημόσια εκπαίδευση
Πολύχρωμο Σχολείο
Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς
Οργάνωσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

12:20 – 12:50

Η σημασία ενός Δικτύου υποστήριξης
Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, Βοηθός Συντονίστρια του Δικτύου
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
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12:50 – 13:00

Ολοκλήρωση πρώτης ημέρας

Ημέρα 2
11:00 – 11:05

Προσέλευση και καλωσόρισμα

11:05 – 11:20

Συμπεράσματα από τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τις διακρίσεις
και τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις δημόσιες υπηρεσίες
Φίλιππος Παγάνης, Ψυχολόγος, Ερευνητής Orlando LGBT+

11:20 – 11:50

Συλλογική συζήτηση για τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε
Δημόσιους Φορείς-Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υγείας.

11:50 – 12:30

Καταγραφή περιστατικών και Υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
Ναθαναήλ Λιναρδής, Υπεύθυνος Προγράμματος “Πες το σε μας”
(2019-2020)
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, Εκδότης περιοδικού Antivirus / Μέλος του
Athens Pride / Μέλος της διοικούσας επιτροπής για τη γραμμή στήριξης
11528

12:30 – 12:55

Πρόσθετα εργαλεία υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη – Κοινωνιολόγος, Συντονίστρια του
έργου, ΚΜΟΠ
Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη Δ/νσης Νομοθετικού Έργου,
Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ξανθίππη Τοκμακίδου, Συνεργάτιδα του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Υπουργείο Δικαιοσύνης

12:55 – 13:00

Ολοκλήρωση δεύτερης ημέρας
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Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zοοm. Με την επιβεβαίωση
της εγγραφής θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να εγγραφείτε
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAldu2hqD8tGdVmnePTmw7XiWiLyeEqPrSk

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Feature a protective
environment for LGBTI+ people – FAROS που στοχεύει να συμβάλλει στην ενίσχυση των
μηχανισμών πρόληψης, προστασίας και παρακολούθησης, μέσα από την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται στον δημόσιο τομέα και την ανάπτυξη ενός δικτύου
ενδιαφερομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@colouryouth.gr. Για περισσότερες πληροφορίες για τις
υπόλοιπες δράσεις του FAROS, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο faros@kmop.eu .

Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

www.colouryouth.gr

LEARN MORE:
www.faros2020.eu
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