
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. 

6111

145

3264

5097

13

33

Newsletter  
Ιούλιος 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 συμμτείχαν 
στον κύκλο μαθημάτων 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές

A B

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυδύναμου Κέντρου έκλεισε 443 ραντεβού σε δημόσια 
νοσοκομεία και κλινικές, εκ των οποίων 231 εξυπηρετήθηκαν και από την Υπηρεσία 
Συνοδείας του Τομέα Νοσηλευτικής. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το 
Πολυδυναμό Κέντρο επιτελώντας το σκοπό του, που είναι η ενδυνάμωση των 
προσφύγων, επιδιώκει μέσα από τις δράσεις του να αυξήσει τον αριθμό των 
προσφύγων που αυτοεξυπηρετούνται στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες 
υπηρεσίες.

Tο Πολυδύναμο Κέντρο έπειτα από την πολιτική εφαρμογής του για την απόκτηση κάρτας μέλους, που 
ξεκίνησε το Μάιο, εγγράφει περίπου 260 νέα μέλη το μήνα. Με την πολιτική αυτή, επιτυγχάνεται η καλύτερη 
διαχείριση της πρόσβασης των ωφελουμένων στο Κέντρο. 
Παρατηρήθηκε αύξηση στις εγγραφές μελών, των οποίων η διαμονή είναι σε ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας 
(camps), που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.



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

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

refugees received 
paralegal advice
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MFC Athens

The Social Service of the Multifunctional Centre for Refugees booked 443 appoint-
ments in public hospitals and clinics, 231 of which were also supported by the ACCREF 
team of the Nursing Division It is important to mention that the MFC ful�lling its 
purpose, which is the empowerment of refugees, seeks through its actions to increase 
the number of refugees that are self-independent and autonomous regarding their 
transactions with the public services.

The MFC, following the implementation of its members card policy, that started in May, enrolls approximately 
260 new members each month.  With this policy, it is better monitored who is accessing the centre and uses our 

services. 
An increase has been noted in the registration of members, that have their residence in camps, that are found 

within the urban setting, but also in the broader area of Attica.


