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Οι νικητές του προγράμματος «Vodafone World of Difference» έκαναν τη 
διαφορά! 

 

Το  έργο των νικητών, κατά τους πρώτους μήνες εργασίας τους 
 
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς «Vodafone World of Difference» 
ξεκίνησε στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναδεικνύοντας 4 νικητές που έχουν 
επιδείξει ήδη σημαντικό έργο. Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα σε άτομα με όραμα και 
πάθος να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να εργαστούν στον κοινωφελή μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους για ένα συγκεκριμένο έργο.  
 
Το «Vodafone World of Difference» ξεκίνησε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone. 
 
Μέχρι σήμερα εφαρμόζεται από τη Vodafone σε 20 χώρες με μεγάλη επιτυχία, 
έχοντας δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 1.500 επιτυχόντες να εργαστούν 
στον οργανισμό της επιλογής τους. 
 
Οι 4 νικητές του προγράμματος, συμπλήρωσαν ήδη τους πρώτους μήνες εργασίας τους στους 
κοινωφελείς οργανισμούς που είχαν επιλέξει και έχουν ήδη επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα 
σχετικά με το έργο που ανέλαβαν. Συγκεκριμένα:  

• Η Καίτη Αλευρά έχει αναλάβει τη Διεύθυνση του νέου Κέντρου Περίθαλψης 
Άγριων Ζώων και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης που κατασκευάζει ο Σύλλογος 
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» στο Δήμο Σαρωνικού. 
Κατά τους πρώτους μήνες εργασίας της η Καίτη Αλευρά ανέλαβε ενεργά το 
συντονισμό όλων των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή του Κέντρου 
Περίθαλψης, καθώς και τη σταδιακή μεταφορά των υπό επανένταξη ζώων στους 
νέους χώρους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. 

• Ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος έχει αναλάβει τη θέση του Επαγγελματικού 
Συμβούλου στο Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία – Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας, 
παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε λήπτες Ψυχικής Υγείας και τις οικογένειές τους. 
Εκτός από τις ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής, ο Κωνσταντίνος 
Κωστόπουλος υλοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 
φορείς του Νομού Αχαΐας, καθώς και με επιχειρήσεις, με σκοπό την περαιτέρω 
εκπαιδευτική κατάρτιση και τη μελλοντική επαγγελματική τοποθέτηση των μελών του 
Συλλόγου. 

• Η Βασιλική Χατζοπούλου εργάζεται στο Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά 
Προβλήματα "ΠΕΡΠΑΤΩ" του Ν. Ροδόπης ως κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη 
για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και 
την προσβασιμότητα του Νομού. Έως σήμερα, η Βασιλική Χατζοπούλου έχει συμβάλει 
σημαντικά στην ανεύρεση πόρων και την εξέλιξη κατασκευαστικών έργων για την 
προσβασιμότητα στο Νομό Ροδόπης, ενώ παράλληλα έχει προσφέρει ψυχολογική 
υποστήριξη και υπηρεσίες συμβουλευτικής στα άτομα του Συλλόγου και τις 
οικογένειές τους.  

Παράλληλα, η Vodafone έδωσε τη δυνατότητα και στους εργαζομένους της να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα, επιλέγοντας τον αγαπημένο τους μη κερδοσκοπικό οργανισμό για να 
εργαστούν για 6 μήνες. 



• Επιτυχών ο Ιωάννης Ροδίτης, ο οποίος έχει ξεκινήσει να εργάζεται στο Σύλλογο 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Business Developer στο Κέντρο 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση 
Παιδιά. Μέχρι σήμερα, ο Ιωάννης Ροδίτης έχει πραγματοποιήσει με τους συνεργάτες 
του σειρά συναντήσεων με αρμόδιους φορείς εντός και εκτός Ελλάδας, με σκοπό την 
προώθηση των δραστηριοτήτων  του Κέντρου.  
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