
Πώς οι επενδύσεις της Lidl Ελλάς στο CTY Greece 
μεταφράζονται σε κοινωνική αξία

Το CTY Greece (Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά) του 
Κολλεγίου Ανατόλια είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής τριών οργα-
νισμών με μακρά παράδοση στην εκπαίδευση και στην προσφορά προς 
το κοινωνικό σύνολο. Δημιουργήθηκε το 2013 με την ιδρυτική δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και με την τεχνογνωσία στην εκπαίδευση μα-
θητών με υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες του Center for Talented Youth 
του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ. Προσφέρει τη δυνατότητα σε 
μαθητές από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον κόσμο να καλλιεργήσουν 
τις δυνατότητές τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εξωσχολικά προγράμ-
ματα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες μάθησης και γνώσης 
τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Lidl Ελ-
λάς υλοποιεί δράσεις στους παρακάτω πυλώνες: Εξωτερικοί συνεργάτες, 

Συνεργάτες, Περιβάλλον, Κοινωνία και Προϊόντα. Συγκεκριμένα κάτω από 
τον πυλώνα Κοινωνία, υποστηρίζει και δράσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα, 
όπως το πρόγραμμα CTY Greece, όπου χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των 
παιδιών που έχουν περάσει επιτυχώς τις απαραίτητες εξετάσεις. Η Lidl 
Ελλάς στηρίζει το συγκεκριμένο κέντρο από το 2014 προσφέροντας χρή-
ματα για υποτροφίες παιδιών, καλύπτοντας έτσι το κόστος συμμετοχής 
τους στα θερινά προγράμματα του CTY Greece.
Η σημαντική αυτή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ενισχύεται ακόμα περισ-
σότερο, με την παράλληλη στήριξη της δημιουργίας νέων μαθημάτων, κα-
θώς και τις εκδηλώσεις γνωριμίας με τα προγράμματα  (weekend teasers/
open days) που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Ιούλιο.

Λίγα λόγια για το CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια

€0,6εκ.
Η εκτιμώμενη κοινωνική αξία που δημιουργήθηκε ανέρχεται συνολικά 
σε περίπου 2,0 εκ. ευρώ, με τις συνολικές επενδύσεις της Lidl Ελλάς

και των αναγνωρισμένων ενδιαφερομένων 
μερών να ανέρχονται σε περίπου 0,6 εκ. ευρώ.

€3,7
κοινωνικής αξίας,  μέσω των 

δραστηριοτήτων του CTY Greece.

Πώς διανέμεται η αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη

Η μελέτη Social Return on Investment study (SROI) για τη συνεισφορά 
της Lidl Ελλάς στο CTY Greece πραγματοποιήθηκε με τη συμβουλευτική 
υποστήριξη του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. Η μελέτη αφορούσε στη συνεισφορά της 
Lidl Ελλάς το διάστημα μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 
2020. Για την πραγματοποίηση της μελέτης, διεξήχθησαν μεταξύ άλλων 
συνεντεύξεις και ηλεκτρονική έρευνα στους άμεσα και έμμεσα επωφε-
λούμενους του προγράμματος.

Η μελέτη με λίγα λόγια Στόχοι μελέτης:

Τα ευρήματα 

€557.667,3 συνολικές επενδύσεις

€2.046.315,8 συνολική κοινωνική αξία

Ποιοι επωφελούνται... ...και με ποιον τρόπο
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Μαθήτριες/τές Δημο-
τικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου που συμμε-
τείχαν στο CTY Greece 
μέσω του Προγράμμα-
τος Υποτροφιών

Μαθήτριες/τές Δημο-
τικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου που συμμετεί-
χαν μόνο στα δωρεάν 
teasers/open days του 
CTY Greece

Καθηγήτριες/τές 
που συμμετείχαν 
σε σεμινάρια
επιμόρφωσης του 
CTY Greece

Γονείς μαθητριών/ών 
όλων των τάξεων που 
συμμετείχαν στο CTY 
Greece μέσω του Προ-
γράμματος Υποτροφιών

Γονείς μαθητριών/
ών όλων των τάξεων 
που συμμετείχαν 
μόνο στα δωρεάν 
teasers/open days 
του CTY Greece

Εθελοντές, εκπαι-
δευτικό, διοικητικό 
και λοιπό προσωπικό 
που υποστηρίζει το 
CTY Greece

Ζ Κολλέγιο
Ανατόλια

  Κατανόηση των αλλαγών που επήλθαν στις ζωές των  
 επωφελούμενων από τη συμμετοχή τους στις δραστη- 
 ριότητες του CTY Greece που υποστήριξε η Lidl Ελλάς

 Εντοπισμός των σημαντικότερων αλλαγών που βίωσαν  
 οι επωφελούμενοι και ιεράρχησή τους

 Βελτίωση της αξιολόγησης της κοινωνικής αξίας που   
 δημιουργείται από τις δραστηριότητες του CTY Greece 

 Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας που δημιουργήθηκε

€1
που επενδύθηκε, από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020, από τη Lidl Ελλάς στο CTY Greece,

€2,0εκ.
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Για κάθε έχουν δημιουργηθεί

Social Return on Investment study 01/2014–12/2020
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  Αυξημένο αίσθημα αυτοπεποίθησης
  Απόκτηση νέων φίλων και ένταξη σε κοινωνικές ομάδες
  Αυξημένη ικανότητα αναλυτικής σκέψης
  Βελτιωμένες επαγγελματικές προοπτικές και ανάπτυξη     

 επαγγελματικού προσανατολισμού
  Βελτιωμένες γνώσεις, δεξιότητες και μαθησιακές επιδόσεις
  Αυξημένο αίσθημα χαράς για την αξιοποίηση του χρόνου
  Απόκτηση ευρύτερης κατανόησης για νέα θέματα και απόψεις
  Αυξημένο αίσθημα ενθουσιασμού για μάθηση

  Βελτιωμένες εκπαιδευτικές δεξιότητες μέσω διεύρυνσης
 των γνωστικών οριζόντων και της απόκτησης νέας οπτικής
 για τις μεθόδους διδασκαλίας

  Βελτίωση της δημιουργικής σκέψης

  Αυξημένο αίσθημα χαράς και περηφάνιας
  Απόκτηση νέων φίλων, διασυνδέσεων

 και ένταξη σε κοινωνικές ομάδες

  Αυξημένο αίσθημα χαράς και περηφάνιας

  Αυξημένη αξιοπιστία και σύνδεση της λειτουργίας του   
  Κολλεγίου με την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου

  Βελτιωμένες εκπαιδευτικές δεξιότητες μέσω διεύρυνσης
 των γνωστικών οριζόντων και της απόκτησης νέας οπτικής
 για τις μεθόδους διδασκαλίας

  Βελτιωμένη ικανότητα καθοδήγησης μαθητριών και μαθητών
  Βελτιωμένη ικανότητα δημιουργικής σκέψης και ικανότητας   

 επίλυσης προβλημάτων
  Βελτιωμένη γνώση της ελληνικής κουλτούρας
  Αυξημένη δέσμευση στην αποστολή του CTY Greece
  Βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης

 και συνεργασίας στο αντικείμενο εργασίας
  Αυξημένο αίσθημα ενθουσιασμού για την εργασία
  Αυξημένη προσωπική ικανοποίηση και ευχαρίστηση
  Αυξημένο αίσθημα αυτοπεποίθησης και προσωπική    

 κινητοποίηση, ανάληψη πρωτοβουλιών
  Αυξημένες ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

  Αυξημένη δημιουργικότητα
  Βελτιωμένη ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες


