
Στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχοκοινωνικής στήριξης για παιδιά του Κέντρου  πραγματοποιήθηκαν 
δραστηριότητες που έφεραν σε επαφή τα παιδιά με την σύγχρονη τέχνη και το θέατρο όπως  η παρουσίαση της 
ταινίας stop- motion, που αφηγήθηκε την ιστορία μιας κοπέλας που ήρθε από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα και  
η θεατρική παράσταση από την ομάδα ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ που εξιστορούσε ιστορίες βασισμένες σε δύο παραμύθια. 
Η παράσταση ήταν ανοιχτή για τα παιδιά και τους γονείς τους και υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία στα φαρσί. 

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
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Τομέων Κοινωνικής Πρόνοιας και Νοσηλευτικής, θα 
πραγματοποιείται εβδομαδιαία επίσκεψη του κλιμακίου Κινητής Μονάδας Υγείας, που 
αποτελείται από έναν γιατρό και μία νοσηλεύτρια, κάθε Πέμπτη από τις 09:00 έως τις 
14:00. Η Κοινωνική Υπηρεσία κι οι διερμηνείς του Πολυδύναμου Κέντρου 
υποστηρίζουν το συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των επισκέψεων 
κλείνοντας τα ραντεβού και παρέχοντας διερμηνεία. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται 
στους υπόλοιπους χώρους του Πολυδύναμου, πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την 
προώθηση της πρόληψης σε θέματα υγείας από το προσωπικό του Τομέα 
Νοσηλευτικής.
Η συνεργασία των Τομέων Κοινωνικής Πρόνοιας και Νοσηλευτικής ενισχύει την 
ολιστική προσέγγιση για την ικανοποίηση των πολλαπλών αναγκών της ευάλωτης 
αυτής ομάδας, διασφαλίζοντας την σταθερή και συνεπή απόκριση του ΕΕΣ στις 
ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού.

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας



Within the frame of the psychosocial support activities for children that take place in MFC, two activities were 
hosted that allowed children to experience contemporary art and theatre.A stop- motion movie was projected 

based on a story about the dreams of a girl that came from Afghanistan to Greece. In addition, a theatrical 
performance, of the AEROPLIO team, took place with stories based on two tales. The performance was open for 

children and their parents and there was interpretation in Farsi.

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.
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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

Through the collaboration of the Social Welfare Division and the Nursing Division 
of HRC, there will be a weekly visit of the MHU, that consists of a doctor and a nurse, 
each Thursday between 09:00-14:00. The Social Service and the interpreters of the 
MFC support the medical visits by booking and organizing the appointments as 
well as by providing interpretation services. Parallel to the medical consultations, 
there will be a schedule of health promotion activities by the personnel of the 
Nursing Division.

The collaboration between the Social Welfare Division and the Nursing Division 
enhances the holistic approach in addressing the multiple needs of this vulnerable
group, ensuring the constant response of the Hellenic Red Cross towards the needs
of the refugee population.


