Αθήνα, 25/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ClimateMarch
Συναυλία υποστήριξης της καμπάνιας ACTION/2015
Κυριακή 29/11, 20:00 - ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα 3-5,
5, Ομόνοια
Τι σχέση έχουν ένας κάτοικος της Κένυας, ένας πρόσφυγας από την Συρία και ένας Ευρωπαίος
πολίτης; Ένας πόλεμος δημιουργεί πρόσφυγες στην Ευρώπη, μια φυσική καταστροφή κινήσεις
προς την Αμερική, μια οικονομική κρίση δημιουργεί μαζικά κύματα μετανάστευσης. Βλέπεις
Β
την σύνδεση; To 2000 υπογράφηκε από τον ΟΗΕ μία δέσμευση για έναν πλανήτη που τους
χωράει όλους. Αυτοί ήταν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Το 2015 είναι χρονιά δράσης
και τίθενται εκ νέου 17 στόχοι που πρέπει να υλοποιηθούν ως το 2030.
Η Praksis και η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη διοργανώνουν συναυλία με στόχο την
ενημέρωση του κοινού για την εκστρατεία ACTION/2015.
/2015. Η πρωτότυπη αυτή καμπάνια έχει
στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου, απέναντι στους νέους
αναπτυξιακούς στόχους.
Πόσοι και ποιοι είναιοι
οι στόχοι αυτοί?
αυτοί? Πως επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή?
Έλατε για να ενημερωθείτεκαι
ίτεκαι να κάνετε τα τατουάζ της εκστρατείαςπαρακολουθώντας
εκστρατείας
συναυλία με τους:
Μιρέλα Πάχου
JamminFunkers
Σταύρο Δασκαλάκη και Γιάννη Κωνσταντακάκη
Facebook https://www.facebook.com/events/926097714138330/
Δείτε το eventστο Facebook:https://www.facebook.com/events/926097714138330/
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για ττην καμπάνιαACTION/2015 εδώ: http://goo.gl/PPF9gV
p://goo.gl/PPF9gV

Την Κυριακή 29/11 στο

θα ενημερωθούμε διασκεδάζοντας!
Είσοδος Δωρεάν

Η PR.A.K.S.I.S., Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας, ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την
ανακούφιση από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την υπεράσπιση των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων τους, μέσω της δημιουργίας και της υλοποίησης προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.
Η PRAKSIS δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λέσβο και παρέχει ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, νομική βοήθεια, εργασιακή συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη με μια πληθώρα
προγραμμάτων
Κεντρικά Γραφεία : Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 210.5205201
Πολυϊατρείο Αθήνας : Παιωνίου 5 & Αχαρνών, 104 40 Αθήνα, τηλ: 210.8213704, Fax: 210.8213713
Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης : Αρκαδιουπόλεως 1& Αγ. Δημητρίου, 546 32 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310.556145, Fax: 2310.551730
Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας: Δομοκού 2 (Συμβολή των οδών Δομοκού, Φιλαδελφείας και Σάμου), έναντι Σταθμού Λαρίσης,
2ος όροφος T. (+30) 210 8220883, Fax: (+30) 210 8250986
Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης: Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία,1ος όροφος T. 2310 501030, 2310 501040, Fax: 2310
527518
BusinessCoachingCenter: Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 210.5205201
Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας : Δεληγιώργη 26-28, 104 37 Αθήνα, τηλ: 210 5244574
Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Πειραιά: Ζωσιμαδών 44, 185 31 Πειραιάς, τηλ: 6985866432
Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης : Μοναστηρίου 62, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 527938
Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Σκιάθου 89, 11 255 Αθήνα, τηλ: 210 2222388
Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Τριών Ιεραρχών 45, Αθήνα, τηλ: 210 3428481
Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πάτρα : Τσαμαδού 38, 262 22 Πάτρα, τηλ: 2610 321933

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ελληνικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας
και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης.
Δημιουργήθηκε το 1985 και μέσα από την πολύχρονη παρουσία και δράση της καταξιώθηκε στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο
ως κύριος εκφραστής των ελληνικών οργανώσεων που ασχολούνται με τα θέματα της ανάπτυξης. Ανασυστάθηκε το 2010 με
την παρούσα επωνυμία και με την νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.
Σήμερα εκπροσωπεί 12 οργανώσεις, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες στηρίζονται από μεγάλο τμήμα των ελλήνων
πολιτών και έχουν σημαντική παρουσία στη χώρα μας και σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Μέσα από την
πολυφωνία και την πολυσχιδή δράση των οργανώσεων-μελών της εκφράζει πολλές διαφορετικές φωνές της ελληνικής
κοινωνίας για το πρόβλημα της παγκόσμιας φτώχειας και της κοινωνικής αδικίας και αποτελεί τον κύριο κοινωνικό φορέα
έμπρακτης αλληλεγγύης, προσφοράς και συμπαράστασης προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Είναι επίσημα αναγνωρισμένη από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών,
όπου εκπροσωπεί τις απόψεις των μελών και συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της ελληνικής αναπτυξιακής
πολιτικής.
Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των ΜΚΟ για την Ανάπτυξη και την Επείγουσα Βοήθεια European NGO Confederation for Relief and Development-CONCORD (www.concordeurope.org). Σήμερα, το CONCORD συνιστά
εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών, το βασικό συνομιλητή των οργάνων της Ε.Ε. για τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής για την Ανάπτυξη. Η Ελληνική Επιτροπή συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία.
Η ένταξη στην Ελληνική Επιτροπή ΜΚΟ για την Ανάπτυξη είναι ανοικτή σε όλες τις ελληνικές ΜΚΟ που αναπτύσσουν ενεργό
δράση στους τομείς της ανάπτυξης, της επείγουσας βοήθειας και της αναπτυξιακής εκπαίδευσης

