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Best4OlderLGBTI  Lansarea acțiunilor online de sensibilizare 
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Proiectul Best4OlderLGBTI va lansa primul videoclip de sensibilizare dintr-o serie de 5 

videoclipuri pe data de 5 decembrie. Datele publicării celor 4 videoclipuri rămase le puteți 

vedea mai jos. Fiecare videoclip vizează un grup țintă diferit: 

• Profesioniști din domeniul sănătății și asistenței sociale - 5 decembrie 2019 

• Reprezentanți ai serviciilor publice - 9 decembrie 2019 

• Profesori / educatori - 12 decembrie 2019 

• Angajatori - 16 decembrie 2019 

• Public larg - 19 decembrie 2019 

Mulți oameni în vârstă LGBTI și-au trăit viața într-o perioadă în care problemele legate de 

sexualitate și gen erau ascunse și își ascundeau identitatea, experimentând excluziune 

socială. 

Diferite studii evidențiază problemele cu care se confruntă adulții LGBTI mai în vârstă, cum 

ar fi accesul la protecție socială și securitatea financiară, stigmatizare din partea furnizorilor 

de servicii medicale, probleme legate de izolare și lipsa de sprijin familial. Discriminarea ca 

urmare a orientării sexuale a persoanei, a identității de gen, a expresiei de gen și a 

caracteristicilor sexuale încă există. 

Pentru a evidenția aceste probleme, parteneriatul Best4OlderLGBTI a creat 5 videoclipuri 

pentru a încuraja raportarea discriminării și pentru a arăta inegalitățile cu care se confruntă 

persoanele în vârstă LGBTI atunci când beneficiază de servicii publice și interacționează cu 

profesioniști din domeniul sănătății și asistenței sociale. Discriminarea bazată pe vârstă 

(ageism) împreună cu homofobia și heterosexismul pot afecta negativ furnizarea serviciilor 

de îngrijire celor care se identifică ca fiind LGBTI. 

Campania de sensibilizare se va desfășura pe o perioadă de trei săptămâni și începe cu 

primul videoclip ce prezintă un mesaj puternic - #tratațicugrijă - pentru profesioniștii din 

domeniul sănătății. 

Această campanie își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la discriminarea 

de vârstă și sexualitatea tuturor persoanelor în vârstă, cu accent pe cei care sunt LGBTI. 

Sperăm să schimbăm atitudinile și să influențăm comportamentul profesioniștilor și 

publicului larg față de persoanele în vârstă LGBTI și respectarea drepturilor lor. 

Fiecare videoclip vă va permite să alegeți dintre subtitrări în engleză, olandeză, greacă, 

italiană, portugheză, română și franceză. Videoclipurile au rolul de a deconstrui 

stereotipurile și de a promova utilizarea unui limbaj nediscriminatoriu. 
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Urmăriți canalul nostru de pe rețelele de socializare pentru a fi la curent și vizitați site-ul 

nostru web pentru a afla mai multe despre Proiectul Best4OlderLGBTI! 

Dacă doriți să faceți parte din proiect - lăsați-vă vocea să fie auzită, iar pentru informații 

suplimentare, ne puteți trimiteți un e-mail la adresa: best4older.lgbti@gmail.com 

 

DESPRE PROIECT 

Proiectul Best4OlderLGBTI, finanțat prin Programul Drept, Egalitate și Cetățenie (REC), 

intenționează să lupte împotriva discriminării bazate pe vârstă, orientare sexuală, identitate 

de gen, expresie de gen și caracteristici sexuale ale persoanelor în vârstă și să promoveze 

drepturile persoanelor în vârstă LGBTI, prin creșterea gradului de conștientizare a 

diferitelor grupuri țintă, contribuind la o societate mai egală și mai inclusivă. Scopul 

proiectului este de a dezvolta o campanie de sensibilizare în șase state membre ale UE, care 

să contribuie la scăderea inegalităților și a discriminării în prezența serviciilor publice, a 

sănătății și a asistenței sociale, precum și la încurajarea raportării cazurilor de discriminare. 

Accesați site-ul nostru web pentru a afla mai multe despre proiect! 
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