
Η Kοινωνική Υπηρεσία πτου Πολυδύναμου έκλεισε 436 ιατρικά ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές 
για άτομα με ιατρικά προβλήματα, χρόνιες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας. 82 από αυτά καλύφθηκαν 
με διερμηνέα από την υπηρεσία ACCREF του Τομένα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

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 σε μαθήματα 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές

A B

Οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος απασχολησιμότητας είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις μιας μεγάλης ελληνικής εταιρίας για να συνδέσουν τις 
γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπαιδευόμενοι μίλησαν με το προσωπικό, 
συζήτησαν για το πλαίσιο εργασίας σε μια μεγάλη εταιρεία και έθεσαν ερωτήσεις για να 
μάθουν περισσότερα. Στο τέλος της επίσκεψης, μέσα στο κεντρικό κτίριο της εταιρείας, 
οι συμμετέχοντες υλοποίησαν μια δραστηριότητα, για την οποία είχαν προετοιμαστεί 
με τη βοήθεια της Εκπαιδεύτριάς τους.
Η επίσκεψη εκτιμήθηκε πολύ από τους συμμετέχοντες - όπως ανέφεραν - και κατά τη 
γνώμη τους ήταν μια πολύ καλή πρακτική να μάθουν περισσότερα και να παραμείνουν 
κινητοποιημένοι.

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας



The social service booked 436 medical appointments in public hospitals and clinics for people with medical 
issues, chronic diseases and mental health problems. 82 of them have been covered with interpreter from the 

ACCREF Service of the Nursing Division of the Hellenic Red Cross.

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 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

active students for the 
Greek and English 
courses for adults

refugees received 
paralegal advice

A B

MFC Athens

The trainees of the employability project were given the chance to visit the facilities 
of a big Greek company in order to connect the knowledge gained through the 
session with a real life situation. 
During the visit, the trainees talked with the sta�, discussed about the working frame-
work in a big company and posed questions to learn more. At the end of the visit, 
while still in the main building of the company, the participants were assigned an 
activity that their trainer had prepared in advance. 
The visit was very much appreciated by the participants –as they mentioned- and 
found it a really good practice to learn more and stay motivated. 


