Η PRAKSIS ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
“THE BIG MARCH”
Το BIG MARCH είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή
Ε
διαδικτυακή πορεία που καλεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να λάβει δράση για τον εκφοβισμό. Διοργανωτές της διαδικτυακής αυτής
πορείας είναι οι εταιρείες COFACE (Confederation of family organization in European union
- http://www.coface-eu.org//en/ ) και Communications team at BEATBULLYING UK
Οι τρείς στόχοι της πορείας είναι:
-Νέοι νόμοι για την προστασία των
τ
δικαιωμάτων των παιδιών στην Ευρώπη
να ζουν χωρίς φόβο εκφοβισμού.
εκφοβισμού
-Ανεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών πρόληψηςς και προστασίας
παιδιών και νέων που μένουν στην Ευρώπη, από τον εκφοβισμό και τη παρενόχληση.
παρενόχληση
-Θέσπιση
Θέσπιση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού.
Θα δημιουργηθούν είδωλα(κατά παραγγελία) όπου τελικά, θα πάρουν μέρος στην πορεία.
Στo BIG MARCH οι εταίροι και οι φορείς θα συμμετέχουν με τέντες-σκηνές
σκηνές και θα υπάρχει
δυνατότητα
ατότητα ‘’ανοιχτής’’ επίσκεψης από τα άτομα που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τους
συμμετέχοντες.
Στις 11 Ιουνίου 2014, χιλιάδες παιδιά,
παιδιά νέοι και ενήλικες από τις κοινότητες σε όλη την
Ευρώπη θα λάβουν μέρος στο BIG MARCH σε 48 ώρες. Καθένας θα κρατήσει το προσωπικό
του πλακάτ με μηνύματα κατά της παρενόχλησης και όλα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προκειμένου να παραδώσει εικονική αναφορά.
Μαζί, θα βαδίσουν σε μια εικονική, ευρωπαϊκή διαδρομή – σε έναν παγκόσμιο ιστό από
φιλανθρωπικές οργανώσειςς εταιρείες και εμπορικά σήματα.
σήματα
Επίσης τα άτομα που ενδιαφέρονται θα είναι σε θέση να υπογράψουν εικονική αίτηση για
νέους νόμους για την προστασία των παιδιών της Ευρωπαϊκής,, από τον εκφοβισμό και την
παρενόχληση.
Ελάτε όλοι μαζί να διαδηλώσουμε κατά του εκφοβισμού και να συμβάλουμε στην προβολή
των δικαιωμάτων των παιδιών. Θέλουμε όλοι μια Ευρώπη χωρίς φόβο και βία.
Link για την διαδικτυακή πορεία: http://bigmarch.beatbullying.org/
Facebook THE BIG MARCH : https://www.facebook.com/events/568469496601286/?fref=ts
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ΜΚΟ PRAKSIS
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και
υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας.
Τα προγράμματα της PRAKSIS προσφέρουν υποστήριξη και υπηρεσίες, χωρίς διακρίσεις, σε κάθε
συνάνθρωπό μας που βιώνει κοινωνικό ή και οικονομικό αποκλεισμό και στερείται τα βασικά αγαθά,
ανεξάρτητα από το φύλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική, θρησκευτική κατεύθυνση και
σεξουαλικό προσανατολισμό όπως:
Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση, άπορους Έλληνες, άστεγους,
ανασφάλιστους, οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά,
θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (Trafficking), εκδιδόμενα άτομα, παιδιά του δρόμου, Ρομά,
αποφυλακισμένους, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS, πάσχοντες από
Ηπατίτιδα Β, C, MSM (men having sex with men), κρατούμενους και αποφυλακισμένους.
Βασικές υπηρεσίες που παρέχει η PRAKSIS στους παραπάνω πληθυσμούς μέσα από τα προγράμματά
της είναι: Άμεση και δωρεάν Ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική
υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία, νομική συμβουλευτική,
στέγαση, παρεμβάσεις δημόσιας υγείας (Κινητές Ιατρικές Μονάδες), δωρεάν εξετάσεις για τον HIV
και την Ηπατίτιδα C, Β, βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, ρούχα κ.α) καθώς δημιουργεί
και εκστρατείες ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαργαρίτα Πετρόγγονα, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 520 5200,
6934 693215, site: www.praksis.gr , email: presspraksis@gmail.com,
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