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ΠΡΟΣ : Βαθµοφόρους και Μέλη Προσκοπικών ∆ικτύων
ΘΕΜΑ: Πρόγραµµα Vodafone World of Difference
Αγαπητοί µου,
Για έκτη συνεχή χρονιά η Vodafone πραγµατοποιεί στο πλαίσιο του προγράµµατος Βιώσιµης
Ανάπτυξης της εταιρίας, το πρόγραµµα World of Difference. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που
προσφέρει σε δέκα (10) κατοίκους της χώρας µας τη δυνατότητα να εργαστούν για έξι µήνες
σε µη κερδοσκοπικό οργανισµότης επιλογής τους, για να υλοποιήσουν συγκεκριµένο έργο που θα
έχουν συναποφασίσει µε τον εκάστοτε οργανισµό, µε σκοπό την κάλυψη καίριων αναγκών της
κοινωνίας. Από τον Σεπτέµβριο 2010 µέχρι σήµερα, το πρόγραµµα έχει στηρίξει 34 νικητές, που
εργάστηκαν στον ΜΚΟ της επιλογής τους σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα, όπως Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κοµοτηνή, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πάρο και Πρέσπες, προσφέροντας
σηµαντικό έργο. Και για τη φετινή χρονιά η εταιρεία απευθυνόµενη στα Κοινωφελή Ιδρύµατα της
χώρας µας, επέλεξε το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων για να συµµετάσχει στο πρόγραµµα.
Βαθµοφόροι και Μέλη Προσκοπικών ∆ικτύων ανά την Ελλάδα που διακρίνονται από
ενθουσιασµό, δέσµευση και δυναµισµό και µπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες
ικανότητες, τη γνώση και τα αναγκαία προσόντα για την υλοποίηση του έργου που προτείνουν,
καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρουν τους στο πρόγραµµα έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου
2015, αποστέλλοντας παράλληλα ηλεκτρονικά στο Μόνιµο Βοηθό Γενικό Έφορο, κ. Α.
Ευσταθίου (nefstathiou@sep.org.gr), Βιογραφικό Σηµείωµα και ένα σύντοµο γράµµα µε τους
λόγους που θεωρούν ότι πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους υποψηφίους του προγράµµατος,
αλλά και µε την ιδέα για την πραγµατοποίηση ενός έργου που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σε
συνεργασία µε το Σ.Ε.Π.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απογεγραµµένα µέλη του Σ.Ε.Π., 18 ετών και άνω, κάτοικοι
Ελλάδας, µε άριστη γραπτή και προφορική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, πρέπει να είναι
σε θέση να εργαστούν στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων για µία περίοδο 6 µηνών συνεχόµενα,
από τον Ιανουάριο 2016. Έπειτα από αξιολόγηση οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη µε
στόχο να επιλεγούν τα άτοµα που θα αποτελέσουν την πρόταση του Σώµατος Ελλήνων
Προσκόπων προς τη Vodafone.
Περισσότερες
πληροφορίες
είναι
διαθέσιµες
στην
ιστοσελίδα
της
Vodafone
http://www.vodafone.gr/worldofdifference και τηλεφωνικά στο 210-7231218 (κ. Μαρία Μπενά).
Με προσκοπικούς χαιρετισµούς,
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