
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 συμμετείχαν 
στον κύκλο μαθημάτων 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές

A B

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Η Ομάδα Γυναικών του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων ξεκίνησε ξανά τις 
συναντήσεις της. Κατά την πρώτη συνάντηση, η εκπαιδεύτρια παρουσίασε το πλαίσιο, 
τα έργα που θα υλοποιηθούν και ζήτησε τη συμβολή των γυναικών ώστε να 
διαμορφωθεί η ατζέντα των θεμάτων του κύκλου. Θέματα ομορφιάς, εργαλείων για 
την απασχόληση και οι χειροτεχνίες συμφωνήθηκαν από κοινού ως τα κύρια θέματα.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους, οι συμμετέχουσες έμαθαν τα βασικά σε 
κόμπους macramé και προσπάθησαν να κάνουν τα πρώτα χειροποίητα βραχιόλια 
ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο και δημιούργησαν το "βραχιόλι του 
Πολυδύναμου”. Οι γυναίκες ασχολήθηκαν επίσης με τα γούρια, διακοσμητικά 
γυψοσανίδας που διακόσμησαν και ζωγράφισαν.
Οι συναντήσεις της ομάδας θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2020.

Mια νέα δραστηριότητα ξεκίνησε στον Κοινωνικό Χωρό του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων. Οι ταινίες 
προβάλλονται κάθε Πέμπτη απόγευμα, με υπότιτλους στις γλώσσες των προσφύγων. Οικογένειες με τα παιδιά 
τους και ομάδες φίλων μαζεύονται όλοι για να περάσουν χαλαρωτικό και διασκεδαστικό χρόνο μαζί με ένα 
φλιτζάνι τσάι.



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 participated in 
the cycle for the Greek 
and English courses for 
adults

refugees received 
paralegal advice

A B

MFC Athens

The Women’s Discussion Group started again its sessions. On the �rst meeting,the facilita-
tor presented the framework, the projects to be done and asked for the women’s input so 
to form the agenda of topics of the cycle. Beauty, employment tools guidance and crafts 
were commonly agreed to be the main topics.

During their meetings, the participants learnt the basics on macramé knots and tried to 
make their �rst handmade bracelets by following a speci�c pattern given and crafted the 
“MFC bracelet”. The women also were involved with the lucky charm project with gypsum 
ornaments that were decorated and painted.

The meetings of the team will be completed in January 2020.

A new activity has started to be implemented in the Social Area of the Multifunctional Centre for Refugees. Films 
are being projected every Thursday evening , with subtitles in the bene�ciaries’ languages. Families with their 

children and groups of friends gather all to spend a relaxing and entertaining time along with a cup of tea.


