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Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Best4OlderLGBTI: Διαδικτυακή  Επικοινωνιακή  Εκστρατει α με σω video 

 

Η ευρωπαϊκή δράση Best4Older LGBTI ξεκινάει διαδικτυακή εκστρατεία στις 5 Δεκεμβρίου 

μέσω της δημοσίευσης 5 βίντεο, με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας στη σεξουαλικότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 

ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών 

φύλου. 

Τα 5 βίντεο θα απευθύνονται στα ακόλουθα κοινά:   

• Επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της φροντίδας – 5 Δεκεμβρίου 2019 

• Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών – 9 Δεκεμβρίου 2019 

• Δάσκαλοι / Εκπαιδευτές – 12 Δεκεμβρίου 

• Εργοδότες - 16 Δεκεμβρίου 

• Ευρύ κοινό – 19 Δεκεμβρίου 2019 

Η επικοινωνιακή εκστρατεία θα διαρκέσει 3 εβδομάδες και το 1ο βίντεο θα περιλαμβάνει ένα 

ισχυρό μήνυμα - #handlewithcare - για τους επαγγελματίες υγείας και φροντίδας. 

Κάθε βίντεο θα επιτρέπει την χρήση υποτίτλων στα Αγγλικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ιταλικά, 

Πορτογαλικά, Ρουμανικά και Γαλλικά. Στόχος των βίντεο είναι να καταπολεμήσουν τα 

στερεότυπα και να προωθήσουν την ορθή χρήση της γλώσσας, χωρίς διακρίσεις.  

Ακολουθήστε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/Best4OlderLGBTI/  

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα μας: https://www.best4older-lgbti.org/  

 

 

Διεύθυνση: Σκουφά 75, 106 80 Αθήνα 

Τηλέφωνο: +30 210 3637547  

Website: https://www.kmop.gr/ 

https://www.facebook.com/Best4OlderLGBTI/
https://www.best4older-lgbti.org/
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το έργο Best4OlderLGBTI, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, 

Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο να καταπολεμήσει τις 

διακρίσεις σε βάρος ηλικιωμένων λόγω ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας φύλου, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου. Απώτερος σκοπός του είναι 

να προωθήσει τα δικαιώματα των μεγαλύτερων σε ηλικία (ΛΟΑΤΙ) ατόμων, µέσω της 

ευαισθητοποίησης ποικίλων ομάδων-στόχου, και να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας 

κοινωνίας περισσότερο ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς. Το έργο περιλαμβάνει μία 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης, η οποία θα συμβάλει: (α) στη μείωση των ανισοτήτων και 

των διακρίσεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων δημόσιων υπηρεσιών και επαγγελματιών 

από τον χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και (β) στην ενθάρρυνση της 

καταγγελίας περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε: https://www.best4older-

lgbti.org/  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δελτίο Τύπου, παρακαλώ επικοινωνήστε με 

την Ιωάννα Μάρκου (ηλεκτρονική διεύθυνση: markou.i@kmop.gr, τηλέφωνο: 210 363754). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://www.best4older-lgbti.org/
https://www.best4older-lgbti.org/
mailto:markou.i@kmop.gr
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