Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεργασία Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων με τις οργανώσεις
Humanity Crew και Service Civil International Hellas (SCI)

Στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχοκοινωνικής στήριξης για παιδιά και νέους του
Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων, που υλοποιείται με την υποστήριξη εθελοντών
κοινότητας του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., ξεκίνησε το Σεπτέμβριο η συνεργασία με
τις οργανώσεις Humanity Crew και Service Civil International (SCI).
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας αυτής θα υλοποιηθούν έως και τον Ιανουάριο
του 2020 εξειδικευμένες δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής στήριξης όπως εργοθεραπεία,
καλλιτεχνικές δραστηριότητες και μαθήματα Yoga, για μητέρες και παιδιά, με την
υποστήριξη εθελοντών από την Humanity Crew.
Επιπρόσθετα, οι εθελοντές της οργάνωσης SCI θα υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των
παιδιών προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της δράσης «Προετοιμασία για το Νηπιαγωγείο».
Η συγκεκριμένη συνεργασία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

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, 13th of September 2019

PRESS RELEASE
Collaboration between the Multifunctional Centre for Refugees and the
NGOs Humanity Crew and Service Civil International Hellas (SCI)

In the framework of the Multifunctional Center for Refugees’ psychosocial support
program for children and young people, implemented with the support of
community volunteers from the Social Welfare Division of HRC, a collaboration with
Humanity Crew and Service Civil International (SCI) began in September.
In particular, this partnership that will run until January 2020, will include specialized
psychosocial support activities such as occupational therapy, artistic activities and
yoga classes for mothers and children with volunteers’ support from Humanity Crew.
In addition, SCI volunteers will support the activities for preschool children as part of
the "Preparation for Kindergarten" action. This cooperation will last until the end of
September 2019.

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.

