
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

Funded by the European Commission. Views and opinions 
expressed are however those of the author(s) only and do not 
necessarily reflect those of the European Commission. The 
European Commission cannot be held responsible for them.   

 

Συναντήσεις δικτύωσης στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 

2022 

To KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η Colour Youth – Κοινότητα 

LGBTQ Νέων Αθήνας απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε εκπροσώπους από ΛΟΑΤΚΙΑ+ 

οργανώσεις αλλά και από φορείς, οργανισμούς και κέντρα καταπολέμησης της βίας και των 

διακρίσεων εν γένει να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις δικτύωσης που θα διεξαχθούν 

στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 3 έως 4 μ.μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

έργου Free All - Ιnclusive Services for All LGBTIQ People.  

Στόχος των συναντήσεων είναι η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και 

έμφυλης βίας κατά ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων, ιδίως η ανταλλαγή απόψεων ως προς την ενδεικνυόμενη 

αντιμετώπιση, τις καλές πρακτικές, την εκπαίδευση αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων και επαγγελματιών.  

Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορούν να εγγραφούν στον αντίστοιχο σύνδεσμο που τίθεται παρακάτω. Με την εγγραφή, θα 

λάβετε αυτόματο email με τα στοιχεία σύνδεσης στην κάθε συνάντηση.  

 

Πρόγραμμα των συναντήσεων δικτύωσης  

14 Δεκεμβρίου 2022, 3 έως 4 μ.μ.  

Παρακαλούμε για εγγραφή στη συνάντηση πατήστε εδώ.   

3.00 – 3.15 Σύνδεση στη συνάντηση 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldOipqj4iHNwLUcy7Y-X7Jv1nDawtkp-4
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Σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων ατόμων και του έργου FREE 

ALL 

3.15 – 3.30 Παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας στην Ελλάδα και της 

συνοπτικής έκθεσης 

3.30 – 4.00 Συζήτηση και προτάσεις για την αντιμετώπιση περιστατικών 

σεξουαλικής και έμφυλης βίας κατά ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων 

 

15 Δεκεμβρίου 2022, 3 έως 4 μ.μ.  

Παρακαλούμε για εγγραφή στη συνάντηση πατήστε εδώ.   

3.00 – 3.15 Σύνδεση στη συνάντηση 

Σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων ατόμων και των θέσεων της 

προηγούμενης συνάντησης 

3.15 – 3.30 Παρουσίαση της διακήρυξης (manifesto of intents) του έργου FREE 

ALL για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών 

ΛΟΑΤΚΙΑ+ ως προς τη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής και 

έμφυλης βίας κατά ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων 

3.30 – 4.00 Συζήτηση και προτάσεις για τον εμπλουτισμό της διακήρυξης και την 

προσαρμογή της στα ελληνικά δεδομένα 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο freeall-

project@kmop.org   

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtceqoqjMqE9DL_cBcITaKTevpFu3egYQ7
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