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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.

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας
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11

πρόσφυγες έλαβαν
νομικές συμβουλές

13

πρόσφυγες συμμετείχαν
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Οι ανακοινωθείσες αλλαγές στο πρόγραμμα στέγασης και οικονομικής υποστήριξης , καθώς και οι φήμες που
εξαπλώθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου σχετικά με το άνοιγμα των συνόρων προς την Κεντρική Ευρώπη
δημιούργησαν σύγχυση στους συμμετέχοντες των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο Πολυδύναμο Κέντρο,
επηρεάζοντας σημαντικά τη συγκέντρωση και γενικότερα τη δέσμευσή τους. Το Πολυδύναμο παρακολουθεί τις
εξελίξεις προβαίνοντας σε απαραίτητες αλλαγές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες.

Lorem ipsum

Δύο ομάδες παιδιών ηλικίας 8-11 και 12-15 συμμετέχουν στις δραστηριότητες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Πολυδύναμου .
Μία από τις δραστηριότητες που έχουν ενσωματωθεί είναι τα εργαστήρια θεάτρου, σε
συνεργασία με το θέατρο Αερόπλοιο και την Action Aid Hellas.
Εκτός από τα εργαστήρια, παρουσιάστηκε στο θέατρο Αερόπλοιο στην Κυψέλη, στις
23 Μαρτίου, θεατρικό έργο με τη συμμετοχή των παιδιών.
Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες των ομάδων
ψυχοκοινωνικής στήριξης, με τα παιδιά να προσκαλούν τους φίλους και την οικογένειά
τους. 40 άτομα συμμετείχαν και ενθουσιάστηκαν με το θεατρικό έργο!
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To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion
and integration, core services are offered, through the Multifunctional Centre (MFC) in
Athens.

MFC Athens
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The announced changes to the housing and cash support program, as well as the rumors spread during March
about the opening of the borders to Central Europe, have led to confusion for participants in the activities
carried out in the Multifunctional Center, significantly affecting the concentration and, more generally, their
commitment. The MFC monitors the developments by making the necessary changes to meet new needs.
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Two groups of children aged 8-11 and 12-15 participate in the PSS activities of the
MFC.
One of the activity incorporated is the theater workshops, in collaboration with the
theater Aeroplio and Action Aid Hellas.
Apart from the workshops, a theater play, involving the children, was presented at
Aeroplio theater in Kypseli on the 23rd of March.
It was a great way to finish to the PSS groups, with the children inviting their friends
and family. 40 people eparticipated and njoyed the theater play!

