Πρόσκληση Συμμετοχής στο
Σεμινάριο Ενδυνάμωσης «Διεκδικώντας τα
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα»
Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας στο πλαίσιο του έργου «VoiceIt: Ενδυναμώνοντας
τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική» διοργανώνει το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και
Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, για τον Μάϊο, θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα συμμετοχικά-βιωματικά
σεμινάρια:
•

3 Σεμινάρια Ενδυνάμωσης για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μέλη ή/και εργαζόμενους-ες-α ΛΟΑΤΚΙ+
οργανώσεων και ομάδων. Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των ατόμων σχετικά με τα
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και η ενδυνάμωσή τους ώστε να ψηφίζουν, να εμπλακούν ενεργά και να
συμμετέχουν ευρύτερα στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων.

•

3 Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης, οι οποίες απευθύνονται σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών,
κρατικούς λειτουργούς και εκπροσώπους πολιτικών θεσμών, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άτομα που
δραστηριοποιούνται σε ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις/ομάδες και κάθε ενδιαφερόμενο άτομο. Μέσα από
τις δραστηριότητες ενδυνάμωσης, τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητες τους για την προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και την συμμετοχή σε πολιτικό
διάλογο γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
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Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο αντίστοιχο σεμινάριο, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω
συνδέσμους για την εγγραφή σας.
* Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Σεμινάρια Ενδυνάμωσης
Ημερομηνία

Ώρα

Φόρμα Εγγραφής

Τετάρτη 12 Μαΐου

18:00-21:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuderqDgjG9CUMFRToem1unCoKi4iQPgs

Πέμπτη 13 Μαΐου

18:00-21:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsce2hqD0pH
NAQBL9pX2S1dsWzOuT9hnZD

Πέμπτη 20 Μαΐου

18:00-21:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpduGr
qTooH9HuGnW6sPvHOjZEbCo9wSoM

Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης
Ημερομηνία

Ώρα

Φόρμα Εγγραφής

Τρίτη 25 Μαΐου

18:00-21:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpdqtpzsuG9No59hBQmCoWJ4nbRU1fh9f

Τετάρτη 26 Μαΐου

18:00-21:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcscOiuqTgqEt1
K2voiBhvmvjRIAk8HCdj-

Πέμπτη 27 Μαΐου

18:00-21:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfu6urDkrHdZ
9vtnb_GjGooAF1HMFdHiC

www.voiceitproject.eu

voiceit@kmop.eu
The content of this publication represents the views of the author only
and is its sole responsibility. The European Commission does not accept
any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Για να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο σεμινάριο παρακαλούμε πατήστε την σύνδεση στην «Φόρμα
Εγγραφής» για την δραστηριότητα που επιθυμείτε. θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να
επιλέξετε «Register». Στο email που δηλώσατε, θα λάβετε μήνυμα με τις απαραίτητες πληροφορίες για την
σύνδεση στο περιβάλλον της συνάντησης (zoom), συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου “click here
to join”. Επιλέγοντας θα ερωτηθείτε, αν επιθυμείτε να εισέλθετε στο περιβάλλον της συνάντησης.
Κάθε σεμινάριο είναι αυτοτελές και η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για όλα τα άτομα. Θα
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
**Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των σεμιναρίων προτείνεται η χρήση κάμερας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο voiceit@kmop.eu
To Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "VoiceIt: Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics",
το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα REC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται στην Ελλάδα
από το ΚΜΟΠ.
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