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Είσαι έτοιμοςΕίσαι έτοιμος
για εξερεύνηση;για εξερεύνηση;
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Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'

Ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης και εξερεύνησης περίμενε τους

ωφελούμενους του του ΚΦΑΑ Α’ Αθηνών του ΕΕΣ στο XPLORE Entertainment

Center. Οι τρεις θεματικές ζώνες του, Science, Adventure, Oceans, έδειξαν στους

ωφελούμενους ότι η γνώση είναι ανεξάντλητη αρκεί να υπάρχει όρεξη για

εξερεύνηση.Οι ωφελούμενοι ανακάλυψαν πώς λειτουργεί το σώμα μας, πώς

παράγεται το φως και η ενέργεια και έκαναν πειράματα με το νερό, τον ήχο και το

φως. Εντυπωσιάστηκαν πολύ από τις 19 δεξαμενές με τα 2.000 ψάρια, καρχαρίες,

σαλάχια, βασιλικούς κάβουρες και άλλα μοναδικά πλάσματα, με απίθανα χρώματα

και ονόματα. Η ομάδα του XPLORE Oceans διδάσκει την αγάπη και το σεβασμό

για τη φύση εκπαιδεύοντας τα παιδιά με βιωματικό τρόπο ώστε να έρθουν κοντά

σε αυτή και να μάθουν να την προστατεύουν. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Jaques

Yves Cousteau: «Οι άνθρωποι προστατεύουν αυτό που αγαπούν». Στα Κέντρα

Φιλοξενίας του ΕΕΣ προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στους ωφελούμενούς μας

αυτή την αρχή και να τους εμπνεύσουμε για το μέλλον τους!
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ΤαξίδιΤαξίδι
εξερεύνησηςεξερεύνησης

  

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'

Μία εντελώς διαφορετική και πρωτότυπη δράση πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα για τους

ωφελούμενους της δομής μας και αυτήν δεν ήταν άλλη από την επίσκεψη στο Xplore Oceans, το

πρώτο ενυδρείο της Αθήνας και στο Xplore Science, το εργαστήρι των επιστημόνων. Στο Xplore

Oceans, οι ωφελούμενοι πήραν μία γεύση από τον εντυπωσιακό θαλάσσιο κόσμο που μας

περιβάλλει και ανακάλυψαν μυστηριώδη πλάσματα του βυθού και θαλάσσια είδη από τροπικά

και εξωτικά μέρη, ενώ στο Χplore Science η εμπειρία ήταν εξίσου συναρπαστική και

διασκεδαστική! Πώς λειτουργεί το σώμα μας; Πώς παράγεται το φως και η ενέργεια; Μπορούμε

να νιώσουμε την πίεση του αέρα; Αυτά ήταν κάποια από τα πειράματα που εξερεύνησαν και

παράλληλα, μέσα από τη διδακτική μέθοδο Steam γνώρισαν το κυρίαρχο στοιχείο της φύσης, το

νερό. Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης και εξερεύνησης που σίγουρα θα μας μείνει

αξέχαστο!
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Επόμενη στάση....Επόμενη στάση....
Αμερική!Αμερική!

Ένα γευστικό και μουσικό «οδοιπορικό» στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

πραγματοποίησαν, οι ωφελούμενοι της Δομής μας. Η νέα δραστηριότητα που έχει

ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες στη δομή μας, δίνει τη δυνατότητα στους ανήλικους να

γνωρίσουν διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, μέσα από την κουζίνα και τη μουσική τους και

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'

τα γεωγραφικά στοιχεία που τις αφορούν. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της

διαπολιτισμικότητας και στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, όπως αυτή της

μαγειρικής τέχνης. Παράλληλη πρόθεση αποτελεί η ενθάρρυνση της ομαδικότητας και της συμμετοχικότητας, η

ατομική προσφορά στο σύνολο και η απόκτηση νέας γνώσης με βιωματική μεθοδολογία.  Συγκεκριμένα, οι

ανήλικοι γνώρισαν πολλά από τα ήθη και έθιμα της Αμερικής (Διαπολιτισμικότητα), εξοικειώθηκαν με τη

μαγειρική τέχνη (Αυτόνομη Διαβίωση)  και παράλληλα δημιούργησαν γευστικά εδέσματα προς κοινή χρήση και

απόλαυση, προσεγγίζοντας βιωματικά την εκμάθηση νέων τεχνικών και διαχείρισης υλικών.

Για τους μήνες που ακολουθούν έχουν ήδη προγραμματιστεί διάφοροι γευστικοί -και όχι μόνο- προορισμοί, όπως

η νησιωτική Ελλάδα, η Ισπανία και η μακρινή Ιαπωνία.

 



"ομαλη ενταξη κ' συνυπαρξη με την"ομαλη ενταξη κ' συνυπαρξη με την
κοινωνια υποδοχησ"κοινωνια υποδοχησ"
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Τοπικεσ εξορμησεισΤοπικεσ εξορμησεισ

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου

Στις 07/07 & 11/07 εκπρόσωποι του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής

Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας “ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ” επισκέφτηκαν το Κέντρο μας, ώστε να πραγματοποιήσουν, σε

συνεργασία με το προσωπικό της δομής, συναντήσεις με θέμα “Ομαλή Ένταξη & Συνύπαρξη με την Κοινωνία

της Υποδοχής”. Συγκεκριμένα, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, εικαστικά μέσα και συζητήσεις, δόθηκε η

ευκαιρία στους ωφελούμενους να εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματα τους για το υπό συζήτηση

θέμα ως μέρος της διαδικασίας αυτονόμησής τους.

Την Τρίτη 12/07 και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Danish Refugee Council (D.R.C.) που κάλυψε το

κόστος της εν λόγω δράσης, οι φιλοξενούμενοί μας είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν ένα από τα πλέον

γραφικά και τουριστικά χωριά του Πηλίου, τις Μηλιές, όπου ξεναγήθηκαν στον ιστορικό σιδηροδρομικό

σταθμό και στην περίφημη Βιβλιοθήκη Μηλεών. Η εκδρομή περιελάμβανε, επιπλέον, στάση κατά την οποία

οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν στα νερά του Παγασητικού κόλπου απολαμβάνοντας

ταυτόχρονα δροσιστικά ροφήματα και εδέσματα.
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ΑπονομήΑπονομή
απολυτηρίου Λυκείουαπολυτηρίου Λυκείου

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στα

Καλάβρυτα

Ο A.Y., φιλοξενούμενος του Κέντρου μας από τον Απρίλιο του 2019, ολοκλήρωσε με επιτυχία την

φοίτησή του στην Γ’ τάξη του επαγγελματικού λυκείου Καλαβρύτων-Ευσέβιος Κηπουργός και

έλαβε το απολυτήριο του.

Ο A.Y. έχοντας στερηθεί τη δυνατότητα μόρφωσης στην πατρίδα του, επιθυμούσε από την πρώτη

στιγμή, όχι μόνο να ενταχθεί στα τμήματα ελληνικών της δομής αλλά και στο δημόσιο εκπαιδευτικό

σύστημα της Ελλάδας. Τώρα επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του, ωστόσο αντιμετωπίζει εμπόδια

καθώς έχει λάβει απορριπτική απόφαση σε δεύτερο βαθμό στο αίτημά του για άσυλο.

Όλοι οι εργαζόμενοι της δομής θέλουμε να του πούμε ένα τεράστιο μπράβο και να του ευχηθούμε

τα καλύτερα στους νέους στόχους που βάζει για τον εαυτό του, με την ελπίδα ότι θα λάβει την

αναγκαία υποστήριξη, ώστε να παραμείνει στην Ελλάδα και να προσφέρει ανταποδοτικά στην

κοινωνία μας.
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Are you ready toAre you ready to  
XPLORE?XPLORE?

  

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

The beneficiaries of HRC Shelter A in Athens were fascinated by a trip of

discovering and exploring in XPLORE Entertainment Center. The three thematic

zones, Science, Adventure and Oceans proved them that knowledge is endless as

long as one seeks for it. The beneficiaries discovered how our body works, how

light and energy are produced and they experimented with water, sound and light.

They were extremely impressed by the 19 water tanks of more than 2,000 fish,

along with sharks, rays, royal crabs and other unique creatures with amazing

colors and names. XPLORE Oceans team conveys to children love and respect for

nature, teaching them through interactive experiences with the hope to bring

people close to nature and inspire them to protect it. As Jacques Yves Cousteau

has quoted: “People protect what they love”. In HRC Shelters we strongly believe

this and we try to inspire our beneficiaries to build their future based on this

principle!

 

Unaccompanied

Minors Shelter

of Athens,

Shelter A



"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

trip oftrip of
ExplorationExploration

A completely different and brand new action took place this month for the beneficiaries of our

Shelter: the visit to the Xplore Oceans, the first aquarium of Athens and the Xplore Science, the

laboratory of scientists. In Xplore Oceans, beneficiaries got a taste of the impressive marine

world that surrounds us and discovered mysterious sea creatures and marine species from

tropical and exotic places, while in Xplore Science the experience was equally exciting and fun!

How does our body work? How is light and energy produced? Can we feel air pressure? These

were some of the experiments they explored and at the same time, through the Steam teaching

method they got to know the dominant element of nature, water. It was an exciting journey of

discovery and exploration that we will all certainly remember!

 

Unaccompanied Minors Shelter of Athens, Shelter B
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Next stopNext stop
…USA…USA

  
A gastronomic and musical "journey" in the United States of America enjoyed our

beneficiaries. The new activity that has started the last few months in our Shelter, enables

minors to get to know different countries around the world, through their cuisine, music

and their geographical elements.

 This indoor activity encourages interculturality and aims to cultivate independent living skills, such as that of

cooking.

A parallel intention was the encouragement of teamwork and participation between the minors, their individual

contribution to the society and the acquisition of new knowledge through experiential methodology.

Specifically, the minors got to know many of the customs and manners of America (Interculturality), became

familiar with the art of cooking (Autonomous Living) and at the same time they created and shared tasty dishes

by approaching through learning, new techniques and material management.

In the following months, we are going to visit delicious destinations, such as the Greek islands, Spain and far

away Japan.

 

Unaccompanied

Minors 

Shelter of

Athens,

Shelter C

 



"smooth integration and coexistence"smooth integration and coexistence
with the host society"with the host society"

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Local excursionsLocal excursions

On 07/07 & 11/07 representatives of the Center for Addiction Prevention & Promotion of Psychosocial

Health P.E. Magnesia "PROTASI ZOIS" visited our Shelter to carry out, in collaboration with the staff,

meetings on the topic of "Smooth Integration & Coexistence with the Host Society". Specifically, this was

achieved through experiential workshops, by using visual media and peer to peer discussions. As a result,

the beneficiaries were given the opportunity to express their ideas and feelings on the aforementioned

topic as part of their self-empowerment process.

On Tuesday 12/07, in collaboration with the Danish Refugee Council (D.R.C.), our beneficiaries had the

opportunity to visit one of the most picturesque and touristic villages of Pelion, Milies, where they were

given a tour to the historic railway station and the famous Milies Public Library. The excursion included as

well, a stop during which the participants had the opportunity to swim in the crystal waters of Pagasitikos

gulf whilst enjoying refreshing drinks and food.

Unaccompanied Minors Shelter of Agria Volos
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graduationgraduation

A.Y., beneficiary of our Shelter since April 2019, successfully completed his studies at third class of

professional high school in Kalavryta-Efsevios Kipoyrgos and took his certificate.

A.Y., since he had no opportunities of education in his country, wished from the first day we met

him not only to start learning Greek in the Shelter, but also to enroll in Greek public school.

Nowadays, he would like to continue on with his studies, but he faces some difficulties because

his asylum application has been rejected.

Each and every one of the employees in the Shelter would like to congratulate him and wish him

the best for his new goals, in the hope that he will receive the necessary support to stay in Greece

and contribute to our society.

 

Unaccompanied

Minors Shelter

of Kalavrita


