
Για την υποστήριξη των προσφύγων που ζουν στον αστικό ιστό και την κάλυψη των 
αναγκών τους που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες 
μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου (MFC) στην Αθήνα. 
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πρόσφυγες συμμετείχαν 
σε ομαδικές 
δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και 
προετοιμασίας 
απασχολησιμότητας

πρόσφυγες έχουν 
υποστηριχτεί από την 
κοινωνική υπηρεσία

ενέργειες της Τηλεφωνικής 
Γραμμής μέσω σταθερού 
τηλεφώνου, Whatsapp και 
Viber

επισκέψεις στο 
Πολυδύναμο

παιδιά συμμετείχαν σε 
ψυχοκοινωνικές 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

ενήλικες συμμτείχαν 
στον κύκλο μαθημάτων 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές

A B

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Οι εκπαιδευόμενοι εθελοντές αποτελούν μια νέα πρωτοβουλία στο Πολυδύναμο και 
λειτουργούν ως υποστηρικτική ομάδα για τους εθελοντές και το προσωπικό του 
κέντρου. Η ομάδα αποτελείται από 16 έφηβους ηλικίας 15-17 ετών, που ακολουθεί ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριοποίησης με βάρδιες.
Αυτό το εναλλακτικό εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό μοντέλο στοχεύει στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, όπως οι οργανωτικές δεξιότητες, η επικοινωνία, η 
ομαδική εργασία, η διαχείριση χρόνου και η ανάληψη ευθύνης.
Η απόδοση, η προθυμία και η προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων θα 
αξιολογηθούν περαιτέρω, ώστε να εξαχθούν πιο σταθερά συμπεράσματα σχετικά με τη 
συμβολή του προγράμματος στην προσωπική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα. Θα 
ανατεθούν σταδιακά περισσότερα καθήκοντα για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 
καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους, αλλά και να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες.

Το Πολυδύναμο Κέντρο ξεκίνησε πολιτική εφαρμογής για την απόκτηση κάρτας μέλους. Αυτή η πολιτική 
σχεδιάστηκε για την καλύτερη διαχείριση της πρόσβασης των ωφελουμένων στο Κέντρο. Οι ωφελούμενοι 
ενημερώθηκαν από τα μέλη του προσωπικού και τις ανακοινώσεις στον Κοινωνικό Χώρο σχετικά με τα 
κριτήρια απόκτησης, τις ημέρες και ώρες που μπορούν να εγγραφούν και να παραλάβουν την κάρτα τους.



The MFC started implementing its members card policy. This policy was designed in order to better monitor who 
is accessing the centre and uses our services. The bene�ciaries were informed by members of the sta� and the 

announcements in the social space about the days and hours that they can register for the  card.

To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion 
and integration, core services are o�ered, through the Multifunctional Centre (MFC) in 
Athens.

Hellenic
Red Cross

19166

133

4116

6016

32

34

Newsletter  
May 2019

refugees participated 
in group psychosocial 
support activities an 
the  employability 
preparedness program

refugees have 
been supported by 
the social service 

communications of the 
Hotline via Landline, 
Whatsapp and Viber

visitors in 
the MFC

children participating in 
structured psychosocial 
support activities

students participated in 
the cycle for the Greek 
and English courses for 
adults

refugees received 
paralegal advice

A B

MFC Athens

The trainee volunteers are a new initiative in the MFC and operate as supportive team 
for the volunteers and the sta� of the center. The team consists of 16 teenagers aged 
15-17 years old following a speci�c task planner and shift schedule. 
This alternative educational and supportive model aims at the improvement of the 
participants’ skills such as organizational skills, communication, team work, time 
management and responsibility. 
The participants’ performance, willingness and personal development will be further 
monitored to provide more �rm conclusions on the role of the program in personal 
development and resilience. More tasks will be gradually assigned to help the partici-
pants explore interests, talents and acquire skills.


