Φορέας Υλοποίησης:

Εταίρος:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου “Δίκτυο Συνεργασίας των Οργανώσεων που
Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα” που χρηματοδοτείται από τον
Ε.Ο.Χ. μέσω των EEA Grants και συντονίζεται από την ΑΝΙΜΑ και τον ΑΡΧΕΛΩΝ. Σκοπός του έργου είναι
η δικτύωση και αποτελεσματικότερη συνεργασία των κέντρων περίθαλψης άγριων ζώων της Ελλάδας.
Η εκδήλωση θα γίνει στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 και ώρα 13.00
- 15.00.

Πρόγραμμα
Α’ Μέρος (13.00 - 13.25)
Καλωσόρισμα και παρουσίαση του έργου: Μαρία Γανωτή - ΑΝΙΜΑ, Ράνια Σπυροπούλου & Παναγιώτα
Θεοδώρου- ΑΡΧΕΛΩΝ, Σοφοκλής Δανασσής - Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Β’ Μέρος (13.25 - 13.55)
• Γιώργος Αμυράς, Υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας. “Τα σχέδια της πολιτείας για την οργάνωση και
υποστήριξη του χώρου της περίθαλψης των άγριων ζώων στην Ελλάδα”.
• Νίκος Μπόκαρης, Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής, Γενική Διεύθυνση Δασών. “Η νομοθεσία για τα
κέντρα περίθαλψης και ο εκσυγχρονισμός της μέσω της νέας ΚΥΑ”.
• Αναστασία Κομνηνού, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κτηνιατρικής, Κτηνιατρική Εξωτικών και Άγριων Ζώων,
ΑΠΘ. “Ο ρόλος των κτηνιάτρων στη διαδικασία της περίθαλψης των άγριων ζώων”.
Γ’ Μέρος (13.55 - 14.40)
Παρουσιάσεις και σύντομες τοποθετήσεις από τις οργανώσεις περίθαλψης άγριων ζώων ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,
ΑΛΚΥΟΝΗ, ΑΝΙΜΑ, ΑΡΙΩΝ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ, MOm και τους συνεργαζόμενους
φορείς Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, Οικολογικός Σύνδεσμος ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ,
Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Εταιρεία
Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.
.Δ’ Μέρος (14.40 - 15.00)
Παρεμβάσεις από το κοινό και συζήτηση.
Ευελπιστούμε στην ενεργή συμμετοχή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: ΑΝΙΜΑ (τηλ. 210 9510075, 6972664675, email: info@wildanima.gr) & ΑΡΧΕΛΩΝ (τηλ. 210 5231342, email: communication@archelon.gr).

Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).
Το έργο “Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ και εταίρο τον ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας
Χελώνας.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της
κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα
Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

