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NEWS
Ο 11ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Ολοκληρώθηκε ο 11ος Κύκλος του 11ήµερου βιωµατικού προγράµµατος 
ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων της Future Leaders που έλαβε χώρα µεταξύ: 22 
Απριλίου και 3 Μαΐου 2015.
Σε αυτό συµµετείχαν:
•33 Μεταπτυχιακοί
•12 Business Coaches / Υψηλόβαθµα Στελέχη από τις Founding & Fellow 
Members της Future Leaders:

•3 κοινωφελείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί:

ΜΥΡΤΙΛΛΟ
Με την «Επιβεβαίωση και τροποποίηση του Μοντέλου Λειτουργίας της Μyrtillo 
Κοιν.Σ.Επ για την υλοποίηση της Στρατηγικής της και σχεδιασµός της βέλτιστης 
Οργάνωσης που υλοποιεί το Μοντέλο Λειτουργίας»

ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Με τον «Οδηγό ποιοτικού ελέγχου / σύστηµα εσωτερικής βαθµολόγησης 
φορέων-αποδεκτών»

ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ
Με την «Επιβεβαίωση και τροποποίηση του Μοντέλου Λειτουργίας του  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ για την υλοποίηση της Στρατηγικής του και σχεδιασµός 
της βέλτιστης Οργάνωσης που υλοποιεί το Μοντέλο Λειτουργίας»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

http://www.futureleaders.gr

MEMBERS

Ευχαριστούµε την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα, το Διοικητικό Συµβούλιο, τα 
Ιδρυτικά µας Μέλη, τους Εταιρικούς µας Υποστηρικτές - Χορηγούς και όλους 
όσους εργάστηκαν για την επιτυχηµένη πορεία και διεξαγωγή του 11ου 
κύκλου του προγράµµατος. Φυσικά ένα µεγάλο ευχαριστώ ανήκει και στους 
ίδιους τους Future Leaders, Business Coaches & Trainers, καθώς µε τη 
συµµετοχή τους είχαµε τη χαρά να ζήσουµε άλλον έναν κύκλο αντάξιο των 
προηγουµένων. Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά όλους όσους 
µας στηρίζουν να είµαστε αρωγοί προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, µέσα 
από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ηγετών του αύριο στην Ελλάδα.

•4 Expert Leaders – εξειδικευµένοι Consultants

Το πρώτο µέρος του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε από την Τετάρτη 22 
Απριλίου έως την Κυριακή 26 Απριλίου, µε τη συγκέντρωση και γνωριµία 
όλων των συµµετεχόντων στο «Grand Bleu» στην Ερέτρια Ευβοίας, όπου έγινε 
και το Workshop Assessment φοιτητών και στελεχών.
Η συνέχεια του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, όπου οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές, µοιρασµένοι σε 3 οµάδες και υπό την καθοδήγηση των 
Business Coaches τους, εκπόνησαν τα Projects που τους ανατέθηκαν και τα 
παρουσίασαν στις εγκαταστάσεις των ΜΚΟ που βοήθησαν. 
Οι παρουσιάσεις των Projects κέντρισαν το ενδιαφέρον των εκπροσώπων των 
ΜΚΟ αλλά και των παρευρισκόµενων, καθώς οι οµάδες ανέλυσαν διεξοδικά τα 
ζητήµατα που τέθηκαν και παρουσίασαν αρκετές προτάσεις, οι οποίες θα 
βοηθήσουν σε µεγάλο βαθµό τον οργανισµό καθώς µπορούν να υλοποιηθούν 
άµεσα και να τεθούν σε εφαρµογή την επόµενη κιόλας ηµέρα.  

Ένα µεγάλο ευχαριστώ!


