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ΠΡΟΣ : - Όλους του Βαθµοφόρους του Σ.Ε.Π.                                     
   
ΘΕΜΑ : Το Σ.Ε.Π. για το 2012 συµµετέχει στο πρόγραµµα Vodafone World of 

Difference 
 

 
Αγαπητοί µου, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων αποτελεί για το 2012 έναν από 
τους πέντε (5) φορείς που επέλεξε η Vodafone για να πραγµατοποιήσει το πρόγραµµα Vodafone 
World of Difference. 

Το πρόγραµµα Vodafone World of Difference υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Vodafone και για δεύτερη χρονιά, προσφέρει σε 5 κατοίκους της χώρας µας τη 
δυνατότητα να εργαστούν στον οργανισµό της επιλογής τους για έναν ολόκληρο χρόνο, κάνοντας τη 
«διαφορά» εκεί που έχει σηµασία. Η Vodafone καταβάλει το µισθό και τα σχετικά µε το έργο έξοδα 
κάθε υποψηφίου που επιλέγει, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνεισφέρει για ένα χρόνο στο έργο 
του οργανισµού που έχει επιλέξει. 

Ένας από τους 5 νικητές για φέτος είναι η Κωνσταντίνα Λυγίζου, Υπαρχηγός Κοινότητας στο 15ο Π.Σ. 
Κολωνού–Κεραµεικού, η οποία θα εργαστεί για ένα χρόνο στο Σ.Ε.Π., αναλαµβάνοντας τη 
γνωστοποίηση και εξάπλωση του προσκοπικού προγράµµατος στους κόλπους της Νεολαίας Κωφών. 
Τελικός στόχος, µετά το πέρας του ετήσιου προγράµµατος, είναι η δηµιουργία του Πρώτου 
Συστήµατος Προσκόπων Κωφών στην Ελλάδα, της εκπαίδευσης ακουώντων Βαθµοφόρων στα 
αντίστοιχα Τµήµατα αλλά και αργότερα της ενασχόλησης ενήλικων κωφών µελών (Βαθµοφόρων) 
στην επίσηµη εκπαίδευση του ΣΕΠ για να αναλάβουν τα Τµήµατα. 
Η πρόταση της Κωνσταντίνας αξιολογήθηκε, αναδείχθηκε και τελικά επιλέχθηκε ανάµεσα σε 414 
προτάσεις που έλαβε συνολικά η Vodafone.  
 
Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την πρωτοβουλία της Κωνσταντίνας και την ευχαριστούµε για την 
ιδέα της, διότι µέσα από αυτό το πρόγραµµα ανοίγει ακόµη περισσότερο η προσκοπική αγκαλιά, 
ώστε να συµπεριλάβει στους κόλπους της νέους και παιδιά µε προβλήµατα ακοής ή/και κώφωση, 
θέτοντας τις βάσεις για να γίνει ακόµη πιο ουσιαστική µία από τις βασικότερες επιδιώξεις του 
Προσκοπισµού: να είναι µία Κίνηση ανοιχτή σε όλους.   
 
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς, 
 
 
 
Θοδωρής Ν. Κεφαλάς 
Γενικός Έφορος 

 


