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VoiceIt Pride Camp:  

15-23/09/2021 – 11.00-13.00  

Στο πλαίσιο του έργου ‘VoiceIt-Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics’, το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει το VoiceIt Pride Camp, μία σειρά σεμιναρίων για την ενημέρωση και την 

ενδυνάμωση ενδιαφερόμενων ατόμων σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ 

ατόμων στην πολιτική, τις διακρίσεις και άλλες πτυχές των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων. 

 

Πρόγραμμα  

Τετάρτη 15/09/2021 ‘ΛΟΑΤΚΙ+ και Πολιτική: Ακούγεται η φωνή τους;’ – Σεμινάριο Ενδυνάμωσης VoiceIt  

  

11.00-11.15 Ας γνωριστούμε καλύτερα!  

Το έργο VoiceIt και το πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

11.15-11.45 Τα ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματα και οι διεκδικήσεις 

11.45-12.00 Η εμπλοκή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική: τα δεδομένα  

12.00-12.15 Γιατί είναι σημαντική η εμπλοκή στην πολιτική; 

12.15-13.00 Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή 

στην πολιτική; 

 

 Δήλωσε συμμετοχή εδώ:  

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpdu2urTkiH9xSgpvW_APSLOi2CDZc0DYo 

https://www.voiceitproject.eu/index.php/el/home-2/
https://www.kmop.gr/el/
https://www.kmop.gr/el/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpdu2urTkiH9xSgpvW_APSLOi2CDZc0DYo
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Πέμπτη 16/09/2021 ‘Πως θα έμοιαζε ένα συμπεριληπτικό σχολείο;’ – Δραστηριότητα Ενδυνάμωσης VoiceIt  

 

11.00-11.15 Ας γνωριστούμε καλύτερα!  

Το έργο VoiceIt και το πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

11.15-11.45 Γίνονται διακρίσεις στο σχολείο; 

11.45-12.00 Χρειάζονται αλλαγές; Η έρευνα VoiceIt 

12.00-12.30 Καλές πρακτικές ενός συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος 

12.30-13.00 Ένα σχολείο για όλους/ες/α! 

 

Παρασκευή 17/09/2021 ‘Δικαιώματα για όλους/ες/α – Πως μπορούμε να τα διεκδικήσουμε;’ – Σεμινάριο 

Ενημέρωσης VoiceIt  

 

11.00-11.15 Ας γνωριστούμε καλύτερα!  

Το έργο VoiceIt και το πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

11.15-11.40 Ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων και οι σημαντικότερες 

διεκδικήσεις 

11.40-12.00 Πόσο μας προστατεύουν οι νόμοι;  

12.00-12.15 Τι άλλο χρειαζόμαστε;  

12.15-13.00 Φτιάχνοντας έναν συμπεριληπτικό νόμο! 

 

  Δήλωσε συμμετοχή εδώ:  

  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsce6vrDgtGN09_U2Fmg2B0uGMX5U0pS-h 

  Δήλωσε συμμετοχή εδώ:  

  https://us02web.zoom.us/j/84678686646?pwd=WUVOMzJJZk5RWWRRUkpZbFhadlNMQT09 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsce6vrDgtGN09_U2Fmg2B0uGMX5U0pS-h
https://us02web.zoom.us/j/84678686646?pwd=WUVOMzJJZk5RWWRRUkpZbFhadlNMQT09
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Δευτέρα 20/09/2021 ‘Δικαιώματα για όλους/ες/α – Πως μπορούμε να τα διεκδικήσουμε;’ – Σεμινάριο 

Ενδυνάμωσης VoiceIt  

 

11.00-11.15 Ας γνωριστούμε καλύτερα!  

Το έργο VoiceIt και το πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

11.15-11.45 Ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων & περιστατικά διακρίσεων 

11.45-12.00 Τι πιστεύουμε και τι συμβαίνει;  

*Ερευνητικά δεδομένα της έρευνας του έργου VoiceIt  

12.00-13.00 Η δύναμη του λουλουδιού 

 

Τρίτη 21/09/2021 ‘ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα: έρευνα και πραγματικότητα’ – Σεμινάριο Ενδυνάμωσης VoiceIt 

 

11.00-11.15 Ας γνωριστούμε καλύτερα!  

Το έργο VoiceIt και το πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

11.15-11.45 Κάνε ένα βήμα στην πολιτική 

11.45-12.00 Συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτική 

12.00-12.30 ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην πολιτική – Τρόποι & προκλήσεις πολιτικής 

συμμετοχής 

12.30-13.00 Πως μπορώ τελικά να εμπλακώ στην πολιτική;  

 

  Δήλωσε συμμετοχή εδώ:  

  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsc-mgrDgqHt30k-rVDffV6smcwnyTFkWV 

  Δήλωσε συμμετοχή εδώ:  

  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdemoqD8jG9z5ci6dar0fuxdtI2Cg5Gqz 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsc-mgrDgqHt30k-rVDffV6smcwnyTFkWV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdemoqD8jG9z5ci6dar0fuxdtI2Cg5Gqz
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Τετάρτη 22/09/2021 ‘Ας κάνουμε ένα βήμα στην πολιτική για την προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων’ – 

Σεμινάριο Ενδυνάμωσης VoiceIt 

 

11.00-11.15 Ας γνωριστούμε καλύτερα!  

Το έργο VoiceIt και το πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

11.15-11.45 Όροι σχετικά με την ποικιλομορφία ως προς το σεξουαλικό 

προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 

11.45-12.00 Εσφαλμένες απόψεις και στάσεις απέναντι στην ποικιλομορφία 

ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα 

φύλου 

12.00-12.15 Η συμπερίληψη στην πραγματικότητα: καλές πρακτικές  

12.15-13.00 Πόσο συμπεριληπτικ@ είμαι;  

Πέμπτη 23/09/2021 ‘Δημιουργώντας μια ποικιλόμορφη και συμπεριληπτική κοινωνία’ – 

Σεμινάριο Ενδυνάμωσης VoiceIt 

 

11.00-11.15 Ας γνωριστούμε καλύτερα!  

Το έργο VoiceIt και το πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

11.15-11.30 Εθνικό και Διεθνές νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των 

ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 

11.30-12.00 Η κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων: Δυσκολίες και Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

  Δήλωσε συμμετοχή εδώ:  

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldOChpzosHNMpADFs9ehF1iUFVLkUO_BM 

  Δήλωσε συμμετοχή εδώ:  

  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-iqqzkjHNKTJmXlF4Xo94XXi8AgVA81 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldOChpzosHNMpADFs9ehF1iUFVLkUO_BM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-iqqzkjHNKTJmXlF4Xo94XXi8AgVA81
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12.00-12.15 Η κατάσταση τις Ελλάδας 

12.15-13.00 Η δική μου στάση απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα 

 

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.  

To VoiceIt Pride Camp υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "VoiceIt: Strengthening LGBTQI+’s Voice in Politics", 

το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ. 
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