Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσιάσεις του καλλιτεχνικού έργου Forced Silence από την ομάδα
εκπαιδευόμενων εθελοντών του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής στήριξης του Πολυδύναμου Κέντρου
Προσφύγων και σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), η ομάδα
των εκπαιδευόμενων εθελοντών συμμετείχε στη δημιουργία ενός βιβλίου με κεντρικό
θέμα την μετανάστευση. Το έργο αυτό συνδυάζει κείμενα, φωτογραφίες, ζωγραφιές και
κολλάζ, που επιμελήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι εθελοντές.
Η πρώτη παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου με τίτλο: "Forced Silence" έλαβε χώρα στο
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και στη συνέχεια
οι εκπαιδευόμενοι εθελοντές παρουσίασαν το έργο τους στη δομή φιλοξενίας γυναικών
«Μωσαϊκό», τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019.
Για το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί παρουσιάσεις στις παρακάτω
οργανώσεις:
- Caritas Social Space (Νέος Κόσμος)
- Arsis - Κέντρο Υποστήριξης Νέων (Κυψέλη)
- Khora (Κυψέλη)
- Orange House (Κυψέλη)
- Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Αθήνα)
- Velos Youth (Εξάρχεια)
- Φεϋρούζ (Εξάρχεια)
- Κύκλος (Εξάρχεια)
Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών τους
που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες μέσω
Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Athens, 9th of August 2019

PRESS RELEASE
Presentations of the art work "Forced Silence" by the trainee volunteer’s team of
the Multifunctional Centre for Refugees

In the framework of the Psychosocial Support Activities implemented by the
Multifunctional Centre for Refugees and in collaboration with the National Museum of
Modern Art, the group of the trainee volunteers of the MFC Athens participated in the
creation of a book, which theme is migration. This art piece combines texts, photography,
drawings and collages, created by the trainee volunteers.
The first presentation of the art work with the title “Forced Silence” took place at the
Network for the Rights of the Child on Friday 26/07/2019, followed by a presentation of
the trainee volunteers at the women’s shelter “Mosaico” on Monday 29/07/2019.
In the following weeks, presentations have been scheduled in the following organisations:
- Caritas Social Space (Neos Kosmos)
- Arsis- Youth Support Centre (Kypseli)
- Khora (Kypseli)
- Orange House (Kypseli)
- Shelter for Unaccompanied Minors of the Hellenic Red Cross (Athens)
- Feyruz (Exarcheia)
- Cycle (Exarcheia)
- Velos Youth (Exarcheia)

Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών τους
που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες μέσω
Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

