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Equal Society: Βραβεύτηκε για το πρόγραµµα «Σπουδάζω µε Υποτροφία»
To πρόγραµµα «Σπουδάζωµε Ελεύθερος Τύπος και το ειδικό µέχρι το ΤΕΙ Πειραιά. Ano τα
διά πουθέλουν να σπουδάσουν
ένθετο «Αγορά Εργασίας», BCA College µέχρι το ALBA είναι αν µη τι άλλο εγκληµατικό.
Υποτροφία»της Equal Society
βραβεύτηκε σε µια ξεχωριστή υπήρξε ano την πρώτη στιγµή Graduate BusinessSchool και Για όλους εκείνους τους νέους
εκδήλωση, ano τον Πρόεδρο τής υλοποίηόής του ουσιαστικόαπό το University of Limerck δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα
παράδειγµα κοινωνικής της Ιρλανδίας µέχρι το Cyprus "Σπουδάζωµε Υποτροφία",για
της ∆ηµοκρατίας, ως µία ano
Institute of Marketing στη όλα εκείνα τα παιδιά που λόγω
τις κορυφαίες πρωτοβουλίες προσφοράς. Μέσα ano την
πενιχρών οικονοµικών αναγκάζονταν
καινοτόµο αυτή δράση, νέοι
Μεγαλόνησο. ∆εκάδες εκπαιδευτικά
προσφοράςστην Ελλάδα.
ιδρύµατα συντάχθηκαν
να σταµατήσουντις
Η βράβευση,που εντάσσεται και νέες, από ευάλωτες οικονοµικά
µε την ιδέα και προσέφερανσε σπουδέςτους». Ο κ. Φρεµεντίτης
οµάδες αποκτούν υποτροφίες
στο πλαίσιο του διαγωνισµού
ευχαρίστησετον ΕλεύθεροΤύπο
πλήρουςφοίτησης για νέους ανθρώπουςτο δικαίωµα
«Νησίδες Ποιότητας 2013»,
για τη συµβολή του στην
πραγµατοποιήθηκε στο χώρο προπτυχιακάκαι µεταπτυχιακά να συνεχίσουντην ακαδηµαϊκή
της Παλιάς Βουλής, την Τρίτη προγράµµατασε ορισµένααπό τους πορεία κόντρα στα µέχρι ενηµέρωση των νέων σχετικά
µε το πρόγραµµα.
19 Νοεµβρίου. To βραβείο τα κορυφαία δηµόσια και ιδιωτικάπρότινος απροσπέλασταοικονοµικά
εµπόδια που ορθώνονταν Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα
εκπαιδευτικάιδρύµατατης
απονέµεταικάθε δύο χρόνια και
«Σπουδάζωµε Υποτροφία»
στο δρόµο τους.
έχει αποδέκτεςόλους εκείνους Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ο πρόεδρος της Equal θα βρίσκεται και το 2014 µε
που επιτελούν αξιόλογο συλλογικόΑπό το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Society, Σπύρος Φρέµέντίτης, τον τρίτο του κύκλο στο πλευρό
Αθηνών µέχρι το
και ποιοτικό κοινωνικό
όλων εκείνωντων νέων που
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο και το µιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο
έργο.
To πρόγραµµα «Σπουδάζω Ανώτατο ΕκπαιδευτικόΙδρυµα ανέφερε πως«σε µια εποχήγεµάτηαδυνατούν να συνεχίσουν τις
Μακεδονίας. Από τα Πανεπιστήµια εµπόδια,το να ορθώνεις σπουδές τους γιατί n εποχή
µε Υποτροφία», χορηγοί επικοινωνίας
Αιγαίου και Θεσσαλίας ακόµηένα σε όλα εκείνα τα-παι- τούς το «απαγορεύει».
του οποίου είναι ο
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