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ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας και διασύνδεσης με σπουδαστές του Κολεγίου σας

Αξιότιμε Κύριε Φούτση,
Σε συνέχεια της συνάντησης μας και της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησής μας, θέλω
πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο σας στο New York
College (NYC). Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω θερμά για τις πολύ χρήσιμες προτάσεις σας
συνεργασίας και το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για τη συνεργασία του NYC και της
ΆΛΛΗΛΟΝ.
Συζητήσαμε την προοπτική συνεργασίας, που θα είναι χρήσιμη για τους σπουδαστές σας και
συμπληρωματική με τις προσπάθειες του Κολεγίου σας. Επικεντρωθήκαμε στη δυνατότητα
να υπογράψουμε ένα σύντομο Πρωτόκολλο Συνεννόησης και Συνεργασίας
(Memorandum of Understanding) μεταξύ NYC και ALLILONnet.
Το πρωτόκολλο αυτό θα μπορούσε να αναφέρει το σκοπό της συνεργασίας και να προβλέπει
ότι το Γραφείο Διασύνδεσης του Κολεγίου σας θα κοινοποιεί στους σπουδαστές την
προσφορά των μεντόρων της ΆΛΛΗΛΟΝ με αναρτήσεις στους πίνακες ανακοινώσεων ή/και
στην ιστοσελίδα του Κολεγίου.
Επίσης, το Κολέγιο θα μπορούσε να διευκολύνει τις τυχόν προσπάθειες εθελοντών μας για
την ενημέρωση των συσπουδαστών σας σχετικά με τις δραστηριότητες της ΆΛΛΗΛΟΝ.
Προώθηση της συνεργασίας αυτής θα μπορούσε να γίνει και μέσω των κοινωνικών δικτύων
από την ΆΛΛΗΛΟΝ και το Κολέγιό σας. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε τον τρόπο σύνδεσης
του υπάρχοντος δικτύου του NYC με το ευρύτερο δίκτυο της ΑΛΛΗΛΟΝ στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Από την μεριά μας θα ορίσουμε έναν μέντορά μας ή μέλος μας ως υπεύθυνο σύνδεσμο, ο
οποίος θα διευκολύνει την επικοινωνία των σπουδαστών σας με τα μέλη και τους μέντορές
μας. Θα πρότεινα σαν πρώτο βήμα της συνεργασίας μας να ολοκληρώσουμε το πρωτόκολλο
συνεργασίας μεταξύ μας. Αναμένω τις παρατηρήσεις σας. Σας προωθούμε συνημμένο
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σχέδιο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ώστε να δείτε τις σκέψεις μας. Το σχέδιο βέβαια, θα
προσαρμοστεί όπως χρειάζεται.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο ιδρυτής και επίτιμος Πρόεδρος
(Υπεγράφη)
Άγγελος Παγκράτης
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