
Αυτή είναι η προσωρινά αποθηκευμένη σελίδα της Google για την ιστοσελίδα 
http://www.soroptimist.gr/v1/program/program3. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο της σελίδας όπως εμφανίστηκε 
στις 10 Νοεμ. 2011 03:21:50 GMT. Από τότε, αυτή η σελίδα ενδέχεται να άλλαξε. Μάθετε περισσότερα
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"Μια Παγκόσμια φωνή για τις Γυναίκες" 

Ενημέρωση - Επαγρύπνηση - Δράση
Διεθνής οργάνωση Ομίλων προσφοράς 

εργαζομένων γυναικών 
με στόχο ένα καλύτερο κόσμο  

Τι είναι ο Σοροπτιμισμός Στόχοι Ιδεώδες – Σκοποί Δομή της Οργάνωσης Ιστορικά στοιχεία 
Σοροπτιμισμός στην Ελλάδα Τρέχουσα Διοίκηση Ελληνικοί Όμιλοι Ομοσπονδίες Θέματα που μας 
απασχολούν Γιατί να γίνω μέλος Προγράμματα Συνεργασίες Τρόπος Δράσης Εκδόσεις Τεύχη 
περιοδικού Σελίδα Μελών  
Ανακοινώσεις - Δραστηριότητες  
 
 

Προγράμματα
 

της Σ.Ε.Ε. 

• Πρόγραμμα «Υποτροφιών & Μικροδανείων Π. Ζουρούδη» 

Υποστήριξη γυναικών «με λιγότερες ευκαιρίες» για :  

1. μικρο-υποτροφίες σε άνεργες και ανεπάγγελτες νέες γυναίκες για εκμάθηση βασικών 
απαραίτητων επαγγελματική κατάρτιση σε τομέα επιλογής τους  

2. μικρο-δάνεια για την αρχή μικρής επιχείρησης  
3. διάθεση των πόρων του Εθνικού και Διεθνούς δικτύου της Σ.Ε.Ε. για την 

αποτελεσματική υλοποίηση των έργων  
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Οι Σοροπτιμίστριες της Ελλάδος θα συμβάλλουν άμεσα, ώστε να υποστηριχθούν με εισόδημα 
οι γυναίκες των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές, μέχρι να μπορέσουν να αναπτύξουν 
και πάλι τους κανονικούς ρυθμούς της ζωής στον τόπο τους, στα πλαίσια του προγράμματος 
«Υποτροφιών & Μικροδανείων Π. Ζουρούδη» της Σ.Ε.Ε. 

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση του Σοροπτιμιστικού Ολυμπιακού Άλσους, 
που είχε δημιουργηθεί το 1992 στον περίβολο του Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας σε 
συνεργασία με το Διεθνή Σοροπτιμισμό Ευρώπης, και η εικόνα του βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα 
όλων σχεδόν των Μ.Μ.Ε.  

 
 
για την οικονομική στήριξη / προσφορές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το info@soroptimist.gr ή 
την γραμματεία της Σ.Ε.Ε. 
Δημιουργία και Φιλοξενία Ιστοσελίδας SilkTech  
 

http://www.silktech.gr/
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