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Добровольцы всех стран, объединяйтесь! 
 

 

Дорогие друзья! 

Спешим сообщить, что сегодня, 

06.06.2018, на платформе 
«Добровольцы России» - главном 

волонтерском интернет-ресурсе РФ 

(проект реализуется при поддержке 

Фонда президентских грантов) с 

целью расширения карты 

освещаемых событий, приуроченных 
к Году добровольца в РФ, размещены 

наши информ.материалы по итогам 

прошедших мероприятий: 

- Деловая игра под общим названием 

«Научно-практический форум «Волонтерство как вид общественной деятельности сквозь 

призму практик международной коммуникации» (15.05.2018, организатор - факультет 

гуманитарных технологий Российского нового университета (г. Москва)) - 

https://добровольцыроссии.рф/news/404-volonterstvo-kak-vid ; 

- 6-ой фестиваль культурного и языкового многообразия «Многоязычие» (20.05.2018, 

организатор – мэрия г.Салоники) - https://добровольцыроссии.рф/news/405-daesh-molodezh/ . 

В рамках текущего Года добровольца в России, мы, поддерживая и продвигая данный 
национально-культурный проект РФ за рубежом, благодарим Оргкомитет по проведению Года 

добровольца в России, а так же представителей единой инф.системы «Добровольцы России» за 

возможность быть сопричастными к столь значимой инициативе и выражаем солидарность в 

общепонятном мнении, что волонтерство, являясь давней российской традицией, - метод 

проявления не сиюминутного порыва, а сути характера, культуры русского народа – сегодня 

понятие общемирового масштаба.  

С уважением, центр русского языка и культуры Russian Word. 
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Εθελοντές όλου του κόσμου ενωθείτε! 
 

  
Αγαπητοί σπουδαστές και 

φίλοι του «Russian Word»! 

Όλοι, όσοι αποτελούμε τη μεγάλη 

οικογένεια του εκπαιδευτικού μας 
κέντρου, έχουμε κάθε λόγο να 

είμαστε εξαιρετικά περήφανοι και 
χαρούμενοι, όταν το έργο και η κοινή 
μας δραστηριότητα «περνούν» τα 

ελληνικά σύνορα και απολαμβάνουν 
διεθνούς προβολής και αναγνώρισης.  

Σούτη τη φορά, η επιβράβευση έρχεται από τo ρωσικό site «Οι Εθελοντές της Ρωσίας» 
(«ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ» https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/ ), το 

οποίο στις 6 Ιουνίου 2018 φιλοξενεί δύο αναρτήσεις – αφιερώματα σε ισάριθμες, 
πρόσφατες δράσεις του Κέντρου μας. υγκεκριμένα, «Οι Εθελοντές της Ρωσίας» 
πραγματοποιούν εκτενή αναφορά στη δυναμική συμμετοχή των σπουδαστών μας στο 

επιχειρηματικό παιχνίδι προσομοίωσης με τον τίτλο «Διεθνές Φόρουμ Επιστημονικής 
Πρακτικής - Ο εθελοντισμός ως μορφή κοινωνικής δραστηριότητας μέσα από το πρίσμα 
πρακτικών της διεθνοποιημένης επικοινωνίας» που διεξήχθη στις 15 Μαΐου 2018 με τη 

μορφή τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του συνεργαζόμενου με το Κέντρο 
μας Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο της Μόσχας (https://добровольцыроссии.рф/news/404-

volonterstvo-kak-vid) και εν συνέχεια στην εντυπωσιακή παρουσία των περισσότερων από 
60 εθελοντών μας στην 6η Γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που έλαβε χώρα 
στις 18/05-20/05/2018 (https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/news/405-

daesh-molodezh). Αξίζει ιδιαιτέρως να επισημανθεί, ότι η εν λόγω ιστοσελίδα, 
λειτουργώντας ως ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών γύρω από τον εθελοντισμό στη 
Ρωσία, αποτελεί  τη βασική Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού της χώρας και για το λόγο 

αυτό υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Επιχορηγήσεων του Προέδρου της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Από την πλευρά μας, θα θέλαμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλους εσάς 

για την έμπρακτη στήριξη του έργου μας μέσα από την ενεργή παρουσία και συνδρομή 
ας στην πολυδιάστατη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού μας κέντρου αλλά και να ας 
υποσχεθούμε, ότι μπροστά μας ανοίγονται και θα μας περιμένουν πάντα καινούργιες 

προκλήσεις για να κάνουμε από κοινού δικές μας ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες για να 
φτάνουμε μαζί ολοένα πιο ψηλά!   
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