
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. 

1553

90

2982

4080

40

37

Newsletter  
Δεκέμβριος 2019

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 ολοκλήρωσαν 
τον κύκλο μαθημάτων 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές
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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Οι εθελοντές κοινότητας του Πολυδύναμου συμμετείχαν στην τελετή ορκωμοσίας και 
απονομής πιστοποιητικών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ που 
πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι αυτή η τελετή είναι η πρώτη στην Αθήνα που περιλαμβάνει εθελοντές 
κοινότητας, ενσωματώνοντάς τους στα επίσημα μητρώα του ΕΕΣ.
Εκτός από τους εθελοντές κοινότητας, συμπεριλήφθηκαν και οι εκπαιδευόμενοι 
εθελοντές και έλαβαν ένα επίσημο πιστοποιητικό "εκπαιδευόμενων εθελοντών" που 
δημιουργήθηκε από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας σε συνεργασία με το 
Πολυδύναμο.
Αυτή η συμπερίληψη των εθελοντών κοινότητας στις επίσημες διαδικασίες του ΕΕΣ 
αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την κοινωνική ένταξη των προσφύγων στο κοινωνικό 
πλαίσιο και μια απόδειξη ότι το Πολυδύναμο προσπαθεί και καταφέρνει να στηρίξει 
οποιοδήποτε βήμα προς την ανθεκτικότητα των προσφύγων στο αστικό περιβάλλον 
της Αθήνας. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυδύναμου Κέντρου διαμεσολάβησε για 313 ιατρικά ραντεβού σε δημόσια 
νοσοκομεία και κλινικές και σε συνεργασία με την ομάδα Διερμηνέων/Συνοδών του Τομέα Νοσηλευτικής 120 
από αυτούς έλαβαν διερμηνεία κατά τη διάρκεια των ραντεβού τους. Ένας αυξανόμενος αριθμός αιτούντων 
άσυλο επισκέπτεται το Πολυδύναμο Κέντρο για ιατρικές ανάγκες, χωρίς να έχει AMKA, μετά τις αλλαγές στο 
νομικό πλαίσιο αυτής της ομάδας.



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
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refugees participated 
in group psychosocial 
support activities and 
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 completed  the 
cycle for the Greek and 
English courses for adults

refugees received 
paralegal advice
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MFC Athens

The MFC community volunteers participated in the Ceremony of Certi�cates of the Social 
Welfare Division of the Hellenic Red Cross held on the 21st of December in Athens. It is 
very important to mention that this ceremony is the �rst ever in Athens to include commu-
nity volunteers, incorporating them in the o�cial registers of the Hellenic Red Cross. 
Apart from the community volunteers, the trainee volunteers were also included and 
received an o�cial “trainee volunteers’ certi�cate” that was created by the Social Welfare 
division in collaboration with the MFC. 
This inclusion of the community volunteers in the o�cial procedures of the Hellenic Red 
Cross is a great step towards the general social inclusion of refugees in the social context 
and a proof that the MFC is striving and manages to support any step towards resilience 
of refugees in the urban context of Athens. 

The Social Service of the MFC facilitated and booked 313 medical appointments to public hospitals and clinics 
and in collaboration with the ACCREF team of the Nursing Division 120 of them received interpretation during 

their appointments. An increasing number of asylum seekers is visiting the MFC for medical needs, without 
having AMKA, after the changes in the legal framework for this group.


