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To World of Difference καλωσορίζει τους δέκα φετινούς νικητές
που θα αλλάξουν τον κόσμο με τη δύναμη της τεχνολογίας!
Το World of Difference, το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone, που δίνει την ευκαιρία σε νέους, να
αλλάξουν τον κόσμο με τη δύναμη της τεχνολογίας κλείνει φέτος δέκα χρόνια και καλωσορίζει τους
δέκα νέους νικητές. Οι νέοι που επιλέχθηκαν, ηλικίας 18-35, θα εργαστούν για 6 μήνες στον Μη
Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα Vodafone καλύπτει τον μισθό και τις
εργοδοτικές τους εισφορές.
Οι φετινοί νικητές ξεχώρισαν, όχι μόνο για το πάθος τους για κοινωνική προσφορά, αλλά και για τις
τεχνολογικές τους γνώσεις και μέσα από την αξιοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων της
τεχνολογίας, θα έχουν τη δυνατότητα θα εργαστούν για το κοινό καλό. Συγκεκριμένα, θα εργαστούν
για την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η πρόσβαση στην αγορά
εργασίας σε πρόσφυγες, άστεγους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογική ενδυνάμωση της τρίτης
ηλικίας, η πρόσβαση στον αθλητισμό για ΑμεΑ, η κινητοποίηση των νέων μέσω της μη τυπικής
μάθησης, η εξοικείωση με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) η
STEM εκπαίδευση μαθητών και ο πειραματισμός νέων γύρω από τη δημιουργία δορυφόρων, και
τέλος η ανάδειξη αρχαίων μνημείων της χώρας μας.
Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ιδρύματος Vodafone
Ελλάδας, δήλωσε: «Το World of Difference, ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα του Ιδρύματος
Vodafone στην Ελλάδα, συμπληρώνει 10 χρόνια προσφοράς αποτελώντας σπουδαίο παράδειγμα
έμπρακτης ενίσχυσης της κοινωνίας! Όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας υποστηρίξει 79 μοναδικούς ΜΚΟ
και 89 νέους, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε καίρια κοινωνικά ζητήματα και να καλλιεργούμε τον
ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών τόσο για την ευαισθητοποίηση, όσο και για την
ενεργοποίηση όλων απέναντι σε θέματα που απασχολούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».
Παράλληλα, το Ίδρυμα Vodafone, θέλοντας να ενισχύσει ακόμα πιο ουσιαστικά τη στήριξη στους
συμμετέχοντες, εγκαινίασε αυτή την επετειακή χρονιά μια νέα συνεργασία με το HIGGS - Higher
Incubator Giving Growth & Sustainability, ώστε να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο του προγράμματος
στο κοινωνικό οικοσύστημα. Η ομάδα του HIGGS, του 1ου Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην
Ελλάδα, θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και θα προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής στους
νέους νικητές και τις αντίστοιχες ΜΚΟ στις οποίες θα εργαστούν, καθώς και τις γνώσεις και τα
απαραίτητα εργαλεία, που θα εισάγουν την καινοτομία στη δουλειά τους.
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Οι Δέκα Φετινοί Νικητές:
Ακολουθούν δηλώσεις των 10 νέων νικητών του προγράμματος World of Difference και στοιχεία για
το έργο τους:
«Με εργαλείο μια ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης, στοχεύω να διευκολύνω την πρόσβαση των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας», δήλωσε η Ορθοδοξία Σκούρα, η οποία θα
εργαστεί στον ΜΚΟ Equal Society. Στόχος της, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η πρόσβαση
στην πληροφόρηση για χιλιάδες ανθρώπους που νιώθουν αποκλεισμένοι, είναι η ενδυνάμωση
αστέγων και άλλων αποκλεισμένων ομάδων, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα zhteitai.gr.
«Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες, οι
μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να ενσωματωθούν στο ανθρώπινο
δυναμικό της χώρας και κατ’ επέκταση την κοινωνία», ανέφερε ο Άμπεντ Αλ Ραχμάν Χαμάμι, ο
οποίος θα εργαστεί στον ΜΚΟ Social Hackers Academy, για να διευκολύνει την πρόσβαση των
ευπαθών ομάδων στη δωρεάν εκπαίδευση κώδικα και προγραμματισμού, με τη δημιουργία μιας elearning πλατφόρμας.
«Προσφέρουμε τη μέθοδο, τα εργαλεία και την υποστήριξη, ώστε οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία
να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τη ζωή τους», δήλωσε ο
Δημήτρης Τουρλίδας ο οποίος θα εργαστεί στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. Ο
Δημήτρης θα δημιουργήσει την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ελλάδα, με στόχο τη
δημιουργία και διαχείριση θέσεων εργασίας για ανθρώπους με αναπηρία, με στόχο τη μείωση των
στερεοτύπων.
«Προσφέρουμε στους νέους ευκαιρίες να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες μέσα από διαδραστικές,
ομαδικές δράσεις που θα τους ωφελήσουν τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική τους
ζωή», υποστηρίζει ο Βασίλης Ραφαήλ, ο οποίος στο πλαίσιο της εργασίας του στο Κέντρο Νέων
Connect your City, μια πρωτοβουλία της IASIS ΑΜΚΕ, θα αναπτύξει ένα καινοτόμο παιχνίδι. Μέσω
της μη τυπικής μάθησης και της προσέγγισης “learning by playing”, φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει τους
νέους και τον κοινωνικό τους εαυτό.
«Εξασφαλίζουμε ισότητα ευκαιριών, προσφέροντας το δικαίωμα συμμετοχής στον αθλητισμό σε
όλους», δήλωσε η Φωτεινή Σαρρίδου, η οποία απασχολείται στον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με
Αναπηρία ΗΡΟΔΙΚΟΣ για τη δημιουργία ενός application, μέσω του οποίου άτομα με αναπηρία θα
μπορούν να βρίσκουν εξειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής οπουδήποτε στην Ελλάδα.
Στόχος της είναι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό, τόσο για την ενίσχυση της
φυσικής τους κατάστασης και αυτονομίας, αλλά και την ένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά
εργασίας.
«Εργαζόμαστε για να εισάγουμε την εκπαίδευση STEM στην καθημερινότητα των μαθητών,
υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με δωρεάν οδηγούς, ώστε να αναλάβουν δράση προς αυτή την
κατεύθυνση», ανέφερε η Ελένη Σακελλαρίδη, η οποία θα εργαστεί στον ΜΚΟ Robotonio. Στόχος
της είναι η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση STEM, μέσω της δημιουργίας ενός
διαδικτυακού εκπαιδευτικού οδηγού STEM για εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
«Στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξη των αρχαίων μνημείων για την προβολή
της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας», υποστηρίζει ο Ηλίας Χάντζος, ο οποίος θα εργαστεί
στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, και θα δημιουργήσει ένα ισχυρό πολιτιστικό
τουριστικό brand, το οποίο θα εντάξει τα μνημεία στο κέντρο της ζωής των πολιτών. Παράλληλα θα
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δημιουργήσει τοπικές συνέργειες με στόχο την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών αλλά και της χώρας, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
«Οραματιζόμαστε να φέρουμε μαθητές και φοιτητές σε επαφή με ένα επιστημονικά και τεχνολογικά
ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν ότι η ενασχόλησή μας με το
διάστημα δεν αφορά μόνο την εξερεύνησή του αλλά και τη βελτίωση της ζωής μας στη γη σε τομείς,
όπως η ιατρική», δήλωσε ο Ηλίας Ψυρούκης, ο οποίος απασχολείται στη SPIN - Space Innovation
AMKE. Ο Ηλίας θα δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές να κατασκευάσουν τους δικούς
τους μικρούς δορυφόρους, που θα βοηθήσουν στην εκτέλεση σημαντικών πειραμάτων.
«Εργαζόμαστε για την αναγνώριση και αποδοχή των ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
και Υπερκινητικότητας, για την ομαλότερη ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία», αναφέρει ο
Νίκος Σχετάκης, ο οποίος θα εργαστεί στο Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) με την επωνυμία ADHD Hellas. Στο
πλαίσιο της εργασίας του θα σχεδιάσει ψηφιακές δράσεις για την αναγνώριση και υποστήριξη της
ΔΕΠΥ.
«Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση των ατόμων άνω των 65 ετών, η καταπολέμηση των διακρίσεων
λόγω ηλικίας και η προσφορά ίσων ευκαιριών, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
τεχνολογίας», δήλωσε ο Νίκος Βανδώρος, ο οποίος θα εργαστεί στην ΜΚΟ People Behind,
προκειμένου να μειώσει τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό των ατόμων άνω των 65 ετών, μέσω του eΠανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας.
Οι 10 φετινοί νικητές του World of Difference συστήνονται στο παρακάτω βίντεο και παρουσιάζουν
εν συντομία το έργο που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν. https://youtu.be/DVZToFoDAY0
Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα
Εδώ και 28 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει
τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των
τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002,
υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 18 χρόνια
δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 99 φορείς και οργανισμούς, ενώ
μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 698.000 πολίτες. Τα προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα
Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM
δεξιοτήτων, το Επίκεντρο της ActionAid, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για
την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων και το πρόγραμμα World of Difference.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Facebook - https://www.facebook.com/VodafoneFoundationGreece/
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCwr8dnMx6wYk5Q9I3JBf45Q
Instagram - https://www.instagram.com/vodafonefoundationgreece/?hl=en
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