ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων:
αναγνώριση, αναφορά, υποστήριξη»

17 - 18 Σεπτεμβρίου 2018,
Σεράφειο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη)
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με τίτλο: «Εγκλήματα
μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων: αναγνώριση, αναφορά, υποστήριξη».
Η PRAKSIS σε συνεργασία με την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τον Συνήγορο του Πολίτη και
εταίρους από χώρες‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί από τον Δεκέμβριο του 2016 το Έργο «Come Forward:
Empowering and Supporting Victims of Anti‐LGBT Hate Crimes» (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014‐
2020).
Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με το Europe Direct City of Athens στις
17.09.2018: 10.00‐17:00 και στις 18.09.2018: 10:00‐15:00, στο Σεράφειο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
(Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη) και απευθύνεται σε 25 στελέχη φορέων που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε
θύματα εγκλημάτων μίσους και σε στελέχη φορέων καταγραφής και αναφοράς εγκλημάτων μίσους.
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:
‐ Ορισμοί και Βασικές Έννοιες.
‐ Ευρωπαϊκό & Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο.
‐ Κατανοώντας την έλλειψη αναφορών εγκλημάτων μίσους.
‐ Εργασία με ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα εγκλημάτων μίσους.
‐ Συνεργασία Φορέων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχουσες/οντες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Για να δηλώσετε
συμμετοχή, μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής το
αργότερο έως και 11.09.2018 στα email: i.serafim@praksis.gr και n.kemos@praksis.gr .
Επειδή υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Έργο «Βγες Μπροστά: Ενδυνάμωση και Υποστήριξη Θυμάτων Εγκλημάτων Μίσους κατά ΛΟΑΤ
ανθρώπων» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (2014-2020) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).

Γενικές πληροφορίες για το Έργο:
Συντονιστής του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Μπρέσια στην Ιταλία, ενώ υπεύθυνος για την παροχή κατάρτισης
είναι ο φορέας Lambda Warsaw (Πολωνία).
Συνεργάτες στο Έργο:
Università degli Studi di Brescia (Ιταλία), Avvocatura per i Diritti LGBTI (Ιταλία), Cavaria (Βέλγιο), Interfederal Centre
for Equal Opportunities (Βέλγιο), Institute for the Equal of Women and Men (Βέλγιο), Bilitis Resource Centre
(Βουλγαρία), GLAS (Βουλγαρία), Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation (Βουλγαρία), Zagreb Pride
(Κροατία), Human Rights House Zagreb (Κροατία), PRAKSIS (Ελλάδα), Colour Youth (Ελλάδα), Συνήγορος του Πολίτη
(Ελλάδα), Háttér Társaság a Melegekért (Ουγγαρία), Lithuanian Gay League (Λιθουανία), Human Rights Monitoring
Institute (Λιθουανία), Lambda Warszawa (Πολωνία), Commissioner for Human Rights (Πολωνία), Gabinet d’estudis
Socials SCCL (Ισπανία), Universitat de Girona (Ισπανία), Galop (Ηνωμένο Βασίλειο), ILGA-Europe (Διεθνής
οργάνωση), Transgender Europe (Διεθνής οργάνωση).
Βασικός σκοπός του Έργου είναι η καταπολέμηση των ομοφοβικών και τρανσφοβικών εγκλημάτων μίσους, μέσω της
ενδυνάμωσης και της υποστήριξης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς και της ενδυνάμωσης των δομών των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Στόχοι του Έργου είναι:
- Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους κατά των
ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, καθώς και για τα δικαιώματα των θυμάτων που στοχοποιούνται από αυτού του είδους των
εγκλημάτων
- Η ενθάρρυνση της καταγγελίας εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων
- Η ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών και των επιπέδου βάσης ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων στην αναγνώριση, την
καταγραφή και την καταγγελία περιπτώσεων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων.
- Η ενίσχυση της ικανότητας των φορέων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων να ανταποκριθούν στις
ατομικές ανάγκες των θυμάτων των εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων.
- Η βελτίωση της πρόσβασης των θυμάτων των εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων σε εξειδικευμένες
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων.
- Η ενίσχυση της δι – υπηρεσιακής προσέγγισης και η οικοδόμηση συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών και σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο μπορείτε να βρείτε www.lgbthatecrime.eu

