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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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A B

επισκέψεις στο
Πολυδύναμο

4326

27

παιδιά συμμετείχαν σε
ψυχοκοινωνικές
υποστηρικτικές
δραστηριότητες

ενέργειες της Τηλεφωνικής
Γραμμής μέσω σταθερού
τηλεφώνου, Whatsapp και
Viber

91

πρόσφυγες έχουν
υποστηριχτεί από την
κοινωνική υπηρεσία

133

ενήλικες συμμτείχαν
στον κύκλο μαθημάτων
Ελληνικών και Αγγλικών

26

πρόσφυγες έλαβαν
νομικές συμβουλές

15

πρόσφυγες συμμετείχαν
σε ομαδικές
δραστηριότητες
ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και
προετοιμασίας
απασχολησιμότητας

Τα αιτήματα στέγασης στην Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυδύναμου Κέντρου αυξήθηκαν σημαντικά το
τελευταίο διάστημα. Η Κοινωνική Υπηρεσία προσπαθεί να παραπέμψει ευάλωτες γυναίκες μόνες ή
μονογονεϊκές οικογένειες σε ξενώνες και προσωρινά καταλύματα ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες,
όπως η διευκόλυνση των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσωεν και η συνοδεία των εξυπηρετούμενων στους
χώρους φιλοξενίας.

Οι εκπαιδευόμενοι εθελοντές από τον προσφυγικό πληθυσμό του Πολυδύναμου
Κέντρου συμμετείχαν σε μια εκπαιδευτική εκδρομή, για να προσφέρουν εθελοντική
εργασία σε μια κοινότητα ατόμων με αναπηρία στο Γαλαξίδι. Κατά τη διάρκεια της
εκδρομής, οι νέοι εθελοντές μπόρεσαν να προσφέρουν έργο, να συνδεθούν ως ομάδα
και να εξελιχθούν ως άτομα βιώνοντας έναν άλλο τρόπο ζωής, διαφορετικό από αυτόν
που ως τώρα έχουν βιώσει.
Η επαφή των νέων προσφύγων με άτομα με αναπηρία, η καλλιέργεια της συνεργασίας
και αλληλεγγύης, η εξοικείωση με μια άλλη καθημερινότητα, που διευρύνει τους
ορίζοντες και διευκολύνει τη διαδικασία της ένταξης στην ελληνική κοινωνία αποτέλεσαν
μερικούς από τους στόχους της δράσης.
Το έργο αποτέλεσε μια τεράστια εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους!
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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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91

refugees have
been supported by
the social service

133

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

children participating in
structured psychosocial
support activities

26

refugees received
paralegal advice

15

refugees participated
in group psychosocial
support activities an
the employability
preparedness program

The housing requests in the Social Service have been recently increased. The Social Service strives to refer single
women or single parent to shelters and temporary accommodation following the necessary procedures, like
booking the required medical appointments and accompany the beneficiary to the shelter.

The MFC’s refugee trainee volunteers participated in a work camp in a community for
disabled people in Galaxidi. During the work camp the youths were able to deliver meaningful work, grow as a group and individuals, and experience another way of life, far
away from the one they live now. The aim of the project was to bring together refugees
and people with disability, work on group effort and togetherness, engage in a community that shows another way of life, thus expanding their horizons and knowledge of
European society. The project was an immense experience for all involved.

