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Το έργο «Καθιέρωση  µιας ολοκληρωµένης παροχής υγειονοµικής περί-

θαλψης για ΛΟΑΤΚΙ+ άτοµα» υπερασπίζεται τις προσωπικές ελευθερίες και το 

δικαίωµα στην αξιοπρέπεια, την ισότητα και την ελεύθερη διακρίσεων εµπειρία 

των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων εντός των Συστηµάτων Υγείας (αριθµός έργου INSIGHT: 

2021-1-IT02KA220-HED-000030196). 

Η δεύτερη ∆ιεθνής Συνάντηση του INSIGHT Project διοργανώθηκε από την 

οµάδα του Πανεπιστηµίου του Σαλέρνο και πραγµατοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο 

Grand Hotel Salerno (στη Νότια Ιταλία). 

Κατά την διάρκεια των δύο ηµερών εντατικής εργασίας, οι εκπρόσωποι των Εταί-

1

ρων αντάλλαξαν ιδέες και σκέψεις πάνω στα βασικά σηµεία του Οδηγού Καλών 

Πρακτικών (The Good Practices Guide -PR1) και του Microlearning Program 

(PR2).

Θέµατα σχετικά µε το project συζητήθηκαν διεξοδικά, εστιάζοντας πάντα στην κα-

λύτερη υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων και στις στρατηγικές που χρειάζεται να 

ακολουθήσουµε προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους στα πλαίσια της 

∆ηµόσιας Υγείας.

Το περιεχόµενο του προγράµµατος που αναπτύχθηκε από τους Εταίρους διασφα-

λίζει την καλή γνώση της σχετικής ορολογίας, των καλών πρακτικών, των εθνικών 

και διεθνών οδηγιών, σύµφωνων µε το ανθρώπινο δικαίωµα στην Υγεία.

Στα πλαίσια της διεθνούς συνάντησης συζητήθηκαν επίσης και οι καλύτερες στρα-

τηγικές διάχυσης πληροφορίας σχετικά µε τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις, µε 

σκοπό να εµπλακούν το δυνατόν περισσότεροι επαγγελµατίες υγείας.
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