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1ο Newsletter του Έργου Transcare

Τι είναι το Έργο Transcare;
Το έργο Transcare: Improving access to healthcare for transgender individuals/ Βελτίωση της
πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας με αριθμό έργου 881952, αποτελεί ένα διετές πρόγραμμα
συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 – 2020)
με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα.
Συντονιστής της κοινοπραξίας και της υλοποίησης του έργου είναι το ΠΜΣ
«Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο

Αθηνών

(ΕΚΠΑ). Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής
Ιατρικής, τη Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή – Red Umbrella Athens, το
Orlando LGBT+, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής
– HelMSIC, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη ReadLab – Research Innovation & Development
Lab.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα;
Τα μέλη της Κοινοπραξίας έχουν ήδη πραγματοποιήσει 2 ολομελείς διαδικτυακές συναντήσεις σχετικές με τη συνολική πορεία του έργου και
αρκετές για επιμέρους δράσεις.
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Περισσότερα για το τι συζητήθηκε μπορείτε να βρείτε στο τμήμα “Νέα” της Ιστοσελίδας του
Subscribe
προγράμματος
Περισσότερα

Τι έρχεται;
Σύντομα θα πραγματοποιηθεί το Open Info Day, μία εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό, όπου θα παρουσιαστούν τα μέχρι τώρα
αποτελέσματα του προγράμματος και οι επερχόμενες δράσεις, καθώς και η τωρινή κατάσταση σχετικά με την πρόσβαση των τρανς ατόμων στην υγεία.

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή έρευνα με στόχο την χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την πρόσβαση των τρανς ατόμων σε υπηρεσίες
υγείας και την εξοικείωση των επαγγελματιών με την ποικιλομορφία της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου.

Πραγματοποιήθηκε μία Στρογγυλή Τράπεζα σχετικά με προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες
υγείας, υπό τον συντονισμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα για τα συμπεράσματα αυτού του διαδικτυακού διαλόγου μπορείτε να βρείτε στο τμήμα “Νέα” της
Ιστοσελίδας του προγράμματος,

Περισσότερα

Τι είπαν για μας!
Το έργο Transcare έχει κοινοποιηθεί σε τρεις ελληνικές ιστοσελίδες, μέχρις στιγμής. Για να περιηγηθείτε σε αυτά τα άρθρα, αλλά και σε μελλοντικές αναφορές,
μπορείτε να εξερευνήσετε το τμήμα “Media” της Ιστοσελίδας του προγράμματος.
Περισσότερα
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Το έργο Transcare συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 – 2020). Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Our mailing address is:
*transcare.rec.project@gmail.com*
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