Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή των εκπαιδευόμενων εθελοντών του Πολυδύναμου Κέντρου
Προσφύγων σε εθελοντικό workcamp στο Γαλαξίδι

H ομάδα εφήβων προσφύγων, που συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενων
εθελοντών του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων συμμετείχε σε εθελοντική
κατασκήνωση εργασίας, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα «Εστία Άγιος
Νικόλαος» στο Γαλαξίδι, μεταξύ 1 - 6 Ιουλίου, με τη συνοδεία δύο μελών του
προσωπικού του Κέντρου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κοινότητα της Εστίας, οι έφηβοι πρόσφυγες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν εκεί, να
επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν μαζί τους.
Η ομάδα συμμετείχε καθημερινά σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της
κοινότητας, βοηθώντας σε κηπευτικές εργασίες, καθώς και στη δημιουργία μιας
τοιχογραφίας.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των
Δελφών και την πόλη του Γαλαξιδίου, με στόχο να γνωρίσουν την ιστορία της χώρας
που τους φιλοξενεί.
Την τελευταία ημέρα της παραμονής στην κοινότητα, οι έφηβοι πρόσφυγες
πραγματοποίησαν γιορτή, με καλεσμένους το προσωπικό, τους ωφελούμενους και τους
εθελοντές της Εστίας, όπου έπαιξαν μουσική και παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς
από τις χώρες καταγωγής τους.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κοινότητα της Εστίας Άγιος Νικόλαος για τη
φιλοξενία και τη συνεργασία με την ομάδα μας, κάτι που έκανε την εμπειρία αυτή
αξέχαστη για όλους!
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, 18 July 2019

Press Release
Participation of the trainee volunteers of the Multifunctional Centre for
Refugees in a workcamp in Galaxidi

The group of volunteer teenage refugees of the Multifunctional Centre for Refugees
participated in a work camp organized in cooperation with the Institution "Estia Agios
Nikolaos" in Galaxidi between July 1-6. Ttwo members of the Centre's staff accompanied
the group.
During their stay in the Estia community, the teenage refugees had the opportunity to
get acquainted with people with disabilities who live there, to communicate and to work
with them.
The team participated daily in a program of activities to help the community, involving in
the garden work and creating a fresco.
Furthermore, the team visited the archaeological site of Delphi and the city of Galaxidi,
aiming to familiarize with the history of the host country.
On the last day, the teenage refugees held a celebration with staff, beneficiaries and
volunteers of Estia as guests, where they played music and presented traditional dances
from their countries of origin.
We would like to thank the community of Agios Nikolaos for the hospitality and
cooperation with our team, which made the experience unforgettable for everyone!
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.

