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Ποιός είνια  
ο σκοπός  
της ΜΚΟ 
“Μπορούµε”
Ο περιορισµός της σπατάλης 
τροφίµων και η αύξηση της 
επισιτιστικής προσφοράς προς 
κοινωφελείς φορείς και τους 
ωφελούµενους τους, µέσω του 
πιο εύκολου, γρήγορου και 
άµεσου τρόπου, του µηχανι-
σµού διάσωσης και προσφο-
ράς τροφίµων του Μπορούµε! 
Καλύπτουµε διατροφικές ανά-
γκες συνανθρώπων µας σε 
ανάγκη σώζοντας φαγητό.
Στηρίζουµε κοινωφελείς φο-
ρείς στο έργο τους µέσω της 
κάλυψης επισιτιστικών ανα-
γκών.
Προσφέρουµε τον πιο εύκολο 
τρόπο προσφοράς φαγητού σε 
κάθε δυνητικό δωρητή.
Ενδυναµώνουµε την κοινωνι-
κή αλληλεγγύη.
Μειώνουµε τα οργανικά απορ-
ρίµµατα και µε αυτόν τον τρό-
πο την εκποµπή µεθανίου στην 
ατµόσφαιρα, το οποίο είναι 25 
φορές πιο επιβλαβές από το 
διοξείδιο του άνθρακα όσον 
αφορά το φαινόµενο του θερ-
µοκηπίου.
Χαρτογραφούµε τις επισιτιστι-
κές ανάγκες των κοινωφελών 
φορέων όλης της Ελλάδας.
Λαµβάνουµε ενηµέρωση για 
προσφορές τροφίµων από 
κάθε είδους δωρητή.
Συνδέουµε την προσφορά µε 
την ανάγκη βάσει της πραγ-
µατικής επισιτιστικής ανάγκης 
του κοινωφελή φορέα τη δεδο-
µένη στιγµή της δωρεάς και τη 
γεωγραφική εγγύτητα του δω-
ρητή µε το κοινωφελή φορέα.
Συντονίζουµε την παραλαβή 
των δωρεών από το κοινωφε-
λή φορέα.
∆ε µεταφέρουµε, δεν αποθη-
κεύουµε και δε διανέµουµε 
τρόφιµα ή φαγητό.

Στήριξη σε ΜΚΟ από την Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας

την ευκαιρία σε έλληνες αποφοίτους να πραγµατοποιή-
σουν εξάµηνη αµειβόµενη πρακτική άσκηση, εν µέσω 
µιας περιόδου που τα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα 
είναι πρωτοφανή.
Οι πρώτοι οκτώ που έγιναν δεκτοί στο Πρόγραµµα ανα-
µένεται να φτάσουν στην Αυστραλία τον Ιανουάριο του 
2016 και να εργαστούν στον τοµέα του Marketing, τον 
τραπεζικό τοµέα, στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και των 

κατασκευών. Ανάµεσα στις εταιρείες που συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα Πρακτικής Ασκησης περιλαµβάνονται οι τρά-
πεζες ANZ και ΝΑΒ, η κατασκευαστική εταιρεία Hickory 
και ο εκπαιδευτικός οργανισµός Lonsdale Institute, ενώ 
οι θέσεις εργασίας βρίσκονται στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ 
και στο Περθ.
Περισσότερες από 20 εταιρείες της Αυστραλίας έχουν 
προσφέρει θέσεις σε έλληνες αποφοίτους, ενώ η Ελληνι-
κή Πρωτοβουλία Αυστραλίας έχει συγκεντρώσει τα απαι-
τούµενα κεφάλαια προκειµένου να καλυφθούν τα αερο-
πορικά ναύλα, η άδεια εισόδου και παραµονής στη χώρα, 
καθώς και τα διαχειριστικά κόστη του προγράµµατος για 
όλους τους συµµετέχοντες. «Με µεγάλη µας χαρά προσφέ-
ρουµε τη µοναδική ευκαιρία σε έλληνες αποφοίτους να 
έρθουν στην Αυστραλία για να αναπτύξουν νέες δεξιότη-
τες, ικανότητες, να αποκτήσουν µια νέα νοοτροπία και να 
επιστρέψουν στην Ελλάδα οπλισµένοι µε νέα εφόδια που 
τους προσέφερε η εµπειρία αυτή. Ανυποµονούµε να τους 
καλωσορίσουµε στην Αυστραλία την ερχόµενη χρονιά» 
πρόσθεσε σχετικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Πρωτοβου-
λίας Αυστραλίας. Το πρόγραµµα στην Αυστραλία πραγµα-
τοποιείται σε συνεργασία µε τον οργανισµό ReGeneration 
στην Ελλάδα.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας ιδρύθηκε στις αρ-
χές του έτους, στηρίζοντας τις παγκόσµιες προσπάθειες 
της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative - 
THI) για προσφορά βοήθειας στον λαό της Ελλάδας, µέσα 
από πρωτοβουλίες που προωθούν την ανάκαµψη της χώ-
ρας. (Πηγή εφηµερίδα το Βήµα)
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∆
ωρεά ύψους 60.000 δολαρίων Αυστρα-
λίας για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας στην Ελλάδα αποφάσισε η Ελ-
ληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας (The 

Hellenic Initiative - THI Australia) προς τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις «Μπορούµε» και «∆ε-
σµός». «Είναι τιµή για την Ελληνική Πρωτοβουλία 
Αυστραλίας να στηρίζει το καινοτόµο και µακρό-
πνοο έργο που επιτελείται από τους οργανισµούς 
«Μπορούµε» και «∆εσµός» µέσα σε αυτή τη δύσκο-
λη περίοδο που διανύει η Ελλάδα» δήλωσε ο κ. 
Nicholas Pappas, πρόεδρος της Ελληνικής Πρωτο-
βουλίας Αυστραλίας.
Η δωρεά ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο κατά 
τη διάρκεια επίσκεψης που πραγµατοποίησε στην 
Αθήνα, και συγκεκριµένα στα γραφεία των ΜΚΟ, 
στις 15 Νοεµβρίου 2015. Ο ίδιος επισκέφθη-
κε επίσης έναν χώρο διανοµής συσσιτίων που 
υποστηρίζεται από το «Μπορούµε» και λειτουργεί 
από την Kάριτας Ελλάς (Caritas) στο κέντρο της 
Αθήνας, από το οποίο 350 άτοµα καθηµερινά, 
κυρίως µετανάστες και πρόσφυγες, προµηθεύο-
νται φαγητό.
Ο οργανισµός «Μπορούµε» υποστηρίζει και ορ-
γανώνει την κατανοµή περισσευούµενων τροφί-
µων, συνδέοντας δωρητές τροφίµων µε δοµές 
κοινωνικής πρόνοιας, όπως συσσίτια και δηµο-
τικές κοινωνικές υπηρεσίες και προσφέροντας µε 
αυτόν τον τρόπο βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. 
Ο οργανισµός διανέµει κατά µέσο όρο 9.000 µε-
ρίδες φαγητό την ηµέρα και εξασφαλίζει τροφή 
για 980 µη κυβερνητικούς οργανισµούς σε όλη 
την Ελλάδα.
Αναφορικά µε τον ΜΚΟ «∆εσµό», από την ίδρυσή 
του το 2012 έχει διανείµει τρόφιµα, αγαθά και 
υπηρεσίες που προήλθαν από δωρεές επιχει-
ρήσεων και ιδιωτών, συνολικής αξίας άνω των 
1.800.000 ευρώ, καλύπτοντας τις ανάγκες περισ-
σοτέρων από 460 οργανισµών κοινωνικής πρό-
νοιας στην Ελλάδα.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας θα προ-
σφέρει 40.000 δολάρια Αυστραλίας στην ΜΚΟ 
«Μπορούµε» για τη χρηµατοδότηση του προγράµ-
µατος ∆ιάσωσης και Προσφοράς Τροφίµων και 
20.000 δολάρια Αυστραλίας για την υποστήριξη 
της διαδικτυακής πλατφόρµας Desmos Direct, 
της ΜΚΟ «∆εσµός». «Οι Ελληνες της Αυστραλίας 
νοιάζονται για την Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτή την πε-
ρίοδο. Οι πρώτες δωρεές της Ελληνικής Πρωτο-
βουλίας Αυστραλίας αντανακλούν το συναίσθηµα 
αυτό και έχουν ως στόχο τη στήριξη οργανισµών 
οι οποίοι βοηθούν ανθρώπους σε ανάγκη» σηµεί-
ωσε ο κ. Pappas.
Κατά την παραµονή του στην Αθήνα συναντήθηκε 
επίσης και µε εκπροσώπους της πρώτης οµάδας 
ελλήνων αποφοίτων, οι οποίοι πρόκειται να ταξι-
δέψουν στην Αυστραλία το 2016, προκειµένου να 
συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα Πρακτικής Ασκη-
σης που υλοποιείται µε την υποστήριξη της Ελλη-
νικής Πρωτοβουλίας Αυστραλίας. Το Πρόγραµµα, 
συνολικής αξίας 1.800.000 δολαρίων Αυστραλί-
ας, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και προσφέρει 

∆ωρεά στις Οργανώσεις «Μπορούµε» και «∆εσµός» - Ξεκινά και το Πρόγραµµα Πρα-
κτικής Ασκησης Eλλήνων αποφοίτων στην Αυστραλία. Η Ελληνική Πρωτοβουλία 
Αυστραλίας θα προσφέρει 40.000 δολάρια Αυστραλίας στην ΜΚΟ «Μπορούµε» για 
τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος ∆ιάσωσης και Προσφοράς Τροφίµων

Nicholas Pappas: «Οι Ελληνες της Αυστραλίας νοιάζονται για  
την Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Οι πρώτες δωρεές  
της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Αυστραλίας αντανακλούν  
το συναίσθηµα αυτό και έχουν ως στόχο τη στήριξη οργανισµών 
οι οποίοι βοηθούν ανθρώπους σε ανάγκη»

Ο ∆εσµός είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο που δηµιουργήθηκε από µία οµάδα νέων, δυναµικών ανθρώπων και τους 
οποίους συνδέει το ειλικρινές όραµα για την ανάγκη να αξιοποιηθεί υπεύθυνα και αποτελεσµατικά η ιδιωτική πρωτοβουλία στην 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα µας, καθώς και η κοινή αντίληψη επαγγελµατισµού. Απώτερος κοινός 
στόχος είναι ο ∆εσµός να συνδράµει στη δηµιουργία βιώσιµων δικτύων αλληλεγγύης και στην καλλιέργεια της κοινωνικής και 
ανθρωπιστικής υπευθυνότητας.


