
Επίλεξε την ΕΛΕΠΑΠ για τη συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα της Vodafone 

«World of Difference» 

 

 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δίνεται η δυνατότητα για μία ακόμη χρονιά, να 

λάβουμε μέρος στον 11ο κύκλο του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος 

Vodafone. 

Το πρόγραμμα World of Difference έχει ως απώτερο στόχο μία κοινωνία χωρίς 

αποκλεισμούς. Για το λόγο αυτό συμμετέχουμε και φέτος, ώστε να καταφέρουμε να 

παρέχουμε στα Γενναία μας Παιδιά με αναπηρία ένα καλύτερο μέλλον, με τη βοήθεια 

της Vodafone. 

Με βάση το Πρόγραμμα, η Vodafone αναζητά 10 νέους, 18-35 ετών, που επιθυμούν 

να εργαστούν στο τομέα της κοινωνικής απασχόλησης και έχουν τις ικανότητες, τις 

γνώσεις, τις ιδέες και το πάθος, ώστε να γίνουν μέλη του προγράμματος και να 

δημιουργήσουν με τη δύναμη της τεχνολογίας. 

Οι νέοι που θα λάβουν μέρος στον φετινό κύκλο του προγράμματος καλούνται να 

βρουν την τεχνολογία που θα βελτιώσει τη δράση της ΕΛΕΠΑΠ, με στόχο την 

αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων. Στρατηγικός συνεργάτης του Ιδρύματος Vodafone 

για το πρόγραμμα είναι το HIGGS, το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην 

Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του HIGGS θα προσφέρει σεμινάρια για την προετοιμασία 

της αίτησης συμμετοχής, και στους 10 νικητές του διαγωνισμού και τις ΜΚΟ που θα 

επιλέξουν, σεμινάρια συμβουλευτικής. 

Επιπλέον οι 10 νικητές και οι ΜΚΟ της επιλογής τους, θα παρακολουθήσουν 

εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τα εργαλεία για την 

υλοποίηση και την παρακολούθηση του έργου, καθώς και σεμινάριο με τις βασικές 

μεθοδολογίες και παραδείγματα προς αξιολόγηση του έργου. 

http://www.vodafone.gr/world-of-difference/


Τέλος, κάθε νικητής και οργάνωση θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μία 

συνάντηση με έναν ειδικό για καθεμία από τις 7 ακόλουθες θεματικές: Στρατηγική, 

Ανεύρεση Πόρων, ΕΚΕ Εθελοντές, Νομικά, Λογιστικά και Marketing. 

Με τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα και τις δικές σου καινοτόμες ιδέες, θα 

καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα προγράμματα αποκατάστασης που προσφέρουμε, σε 

παιδιά και ενήλικες με αναπηρία! 

Κάνε τη διαφορά αλλά και ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα σου! Δήλωσε την 

ΕΛΕΠΑΠ ως ΜΚΟ της επιλογής σου και βοήθησε με το έργο σου τα Γενναία Παιδιά 

μας να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον! 

  

 

 


