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Στο πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης των φιλοξενουμένων, η
Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών
στη Ριτσώνα υλοποίησε σε συνεργασία με εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ,
εργαστήριο ραπτικής με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω χειροτεχνικών
δεξιοτήτων  στην προσπάθεια να μείνουν ενεργές και δραστήριες σε ένα περιβάλλον με
αρκετές αντιξοότητες.
 Οι συμμετέχουσες (29 γυναίκες) είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση της
ραπτομηχανής, ώστε να μπορούν να κατασκευάζουν ή να μεταποιούν ρούχα και άλλα
χρηστικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, ενώ μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και με την
υποστήριξη των εθελοντριών Κοινωνικής Πρόνοιας τους δόθηκε η δυνατότητα να
επικοινωνήσουν με άλλους πολιτισμούς, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να
περάσουν ευχάριστες στιγμές.
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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας
απασχόλησαν δημιουργικά τα παιδιά όσων γυναικών συμμετείχαν στην εν λόγω δράση.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκαν τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για
παιδιά. Συγκεκριμένα λειτούργησαν τα εξής εργαστήρια:

«Εκμάθηση αγγλικών μέσω
ζωγραφικής για παιδιά
προσχολικής ηλικίας» Στο
εργαστήρι συμμετείχαν 35 παιδιά,
ηλικίας 5 & 6 ετών, από το
Αφγανιστάν, 

«Εκμάθηση σκάκι» με τη συμμετοχή
12 παιδιών, ηλικίας 6 - 11 ετών, από
το Αφγανιστάν

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

«Επιτραπέζιων παιχνιδιών» για
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, Στη δράση
συμμετείχαν 47 παιδιά από τον
προσφυγικό πληθυσμό.

«Ζωγραφικής» για παιδιά ηλικίας 5-
8 ετών, με τη συμμετοχή 30
αραβόφωνων παιδιών

Η ομάδα Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας & Δέσμευσης συνεχίζει να υποστηρίζει τόσο τις
δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όσο και τις δράσεις της Κινητής Ομάδας Υγείας του
ΕΕΣ δια μέσου της συστηματικής λήψης ανατροφοδότησης από τον επωφελούμενο
πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας μία ευρεία μεθοδολογία όπως οι έρευνες
μέτρησης βαθμού ικανοποίησης και το ηλεκτρονικό εργαλείο καταγραφής δεδομένων
Kobotool συλλέγει, επεξεργάζεται και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των εξυπηρετούμενων
προσαρμόζοντας και υλοποιώντας δράσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις
προτιμήσεις της ομάδας στόχου.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
περιμετρικά των γραφείων που
διαθέτει ο ΕΕΣ στη Δομή και
περιελάμβανε την έκθεση των
έργων που έχουν παραχθεί στο
πλαίσιο της λειτουργίας του
εργαστηρίου φωτογραφίας, την
υλοποίηση μουσικοχορευτικών
δρώμενων και δράσεων
δημιουργικής απασχόλησης
ανηλίκων, καθώς και την ανάπτυξη
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
(αθλοπαιδιές, επιτραπέζια
παιχνίδια, σκάκι, κ.λ.π.)
Το τέλος της ψυχαγωγικής
εκδήλωσης βρήκε όλους τους
συμμετέχοντες χαρούμενους και
ενθουσιασμένους για τις όμορφες
στιγμές που έζησαν, ενώ δεν
παρέλειψαν να ευχαριστήσουν το
προσωπικό του ΕΕΣ για την
ευκαιρία που τους δόθηκε να
βγουν, έστω και για λίγο, από το
καθημερινό τους πρόγραμμα. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους εκπρόσωποι
φορέων και υπηρεσιών που
δραστηριοποιούνται στη Δομή, οι
οποίοι συνεχάρησαν τον ΕΕΣ για τη
σημαντική πρωτοβουλία που
ανέλαβε και την άψογη
διοργάνωση της δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων
Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, στο πλαίσιο της Επείγουσας Έκκλησης για

τη Μετανάστευση

 3

Εορταστική εκδήλωση 
με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας

Ημέρας του Πρόσφυγα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα, που τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, ο
Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησε την Τετάρτη
22 Ιουνίου 2022, εορταστική εκδήλωση με τη συμμετοχή φιλοξενουμένων της Δομής
Φιλοξενίας Προσφύγων & Μεταναστών Ριτσώνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης συνέβαλε η σημαντική υποστήριξη
και συνδρομή που παρείχαν οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ στο προσωπικό του ΕΕΣ που
ανέλαβε τη συνολική ευθύνη για την προετοιμασία και την υλοποίησή της.
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Within the context of the development of creative activities for the host community, PSS & CEA
team in Ritsona camp implemented, in collaboration with  HRC Social Welfare Division
volunteers, a series of sewing activities in a workshop, aiming to empower women through
craft skills development, in an effort to remain energetic and active in an environment with
several adversities.
 The participants (29 women) had the opportunity to be trained in the use of the sewing machine,
so that they could manufacture or process clothes and other useful items of daily use, while in a
safe environment and with the support of the Social Welfare Division volunteers they were
provided with the opportunity to communicate with other cultures, express their creativity and
spend nice and joyful time.
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At the same time, during the sewing workshop, Social Welfare Division volunteers creatively
occupied the children of the participants women.

Creative activities workshops for children continued with unabated interest. Specifically, the
following workshops were carried out:

"Learning English through painting
for preschool children". The
workshop was attended by 35
children, aged 5 & 6, from Afghanistan

"Learning Chess": with the
participation of 12 children, aged 6 -
11, from Afghanistan

CREATIVE ACTIVITIES WORKSHOPS FOR CHILDREN

"Board games" for children aged 6-12
years. 47 children from the refugee
population participated in the activity

"Painting" for children aged 5-8, with
the participation of 30 Arabic-
speaking children.

CEA team continues to support both the psychosocial support activities as well as those
implemented by HRC Mobile Health Unit, by systematically receiving feedback from the
beneficiaries. More specifically, using a broad methodology, such as surveys measuring the
level of satisfaction and the electronic data recording tool Kobotool collects, processes and
takes into account the opinion of the assisted population by adapting and implementing
activities that meet the needs and preferences of the target group.



The event took place around the
premises of HRC in the camp and
included the exhibition of the
painting work that had been
produced within the context of the
photography workshop, the
implementation of music and dance
events and creative activities for
minors, as well as the development
of recreational activities (sports,
board games, chess, etc.)
The closure of the entertainment
event found all participants happy
and excited for the beautiful
moments they spend and shared,
while they did not miss to express
their gratitude to HRC staff for the
opportunity they had been given to
escape, even for a while, from their
daily routine.
The event was celebrated with the
presence of the representatives of
organizations and services active in
the Structure, who congratulated
the HRC for the important initiative
that has been carried out and the
impeccable organization of the
activity.

The project is implemented with the support of the International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies within the context of the Emergency Appeal for Migration 
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Festive event on the occasion of the
celebration of World Refugee Day

On the occasion of World Refugee Day, which is celebrated every year on June 20, the Social
Welfare Division of the Hellenic Red Cross held on Wednesday, June 22, 2022, a festive event
with the participation of residents of Ritsona Refugee & Migrant Accommodation Structure.

It is worth noting that the significant support and assistance provided by the HRC Social Welfare
Division Volunteers to the HRC staff who took overall responsibility for its preparation and
implementation, contributed significantly to the successful execution of the event.


