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ΜαγειρεύονταςΜαγειρεύοντας
μαζί!μαζί!

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'

Στο πλαίσιο της δράσης “The Kitchen Project”, η οποία υλοποιείται εδώ και

δύο χρόνια στη Δομή μας, οι ωφελούμενοι μπήκαν με χαρά στην κουζίνα της

δομής και έφτιαξαν Banoffee! Το “Kitchen Project” είναι μια δράση που

στοχεύει στην αυτόνομη διαβίωση των ωφελούμενων. Για το λόγο αυτό,

συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια αυτής. Πάντα με τη βοήθεια του

προσωπικού, επιλέγουν την αγαπημένη τους συνταγή, αγοράζουν τα υλικά και

την εκτελούν. Οι ωφελούμενοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες ώστε να

εξασφαλίζεται η μέγιστη συμμετοχή. Μαθαίνουν να ζυγίζουν και να

υπολογίζουν τα υλικά, να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία και συσκευές της

κουζίνας, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με βασικές τεχνικές μαγειρικής και

ζαχαροπλαστικής. Το “The Kitchen Project” είναι μια δράση αλληλεπίδρασης,

με εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα! Μέσα στη ζεστή κουζίνα της

δομής ωφελούμενοι και προσωπικό γίνονται ένα, ανταλλάσσουν γευστικές

εμπειρίες και στο τέλος, όλοι μαζί, απολαμβάνουν όσα με μεράκι ετοίμασαν!



Η ζάχαρη αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας! Υπάρχει η ζάχαρη που βάζουμε στον καφέ ή

στο τσάι μας, αλλά και αυτή που είναι κρυμμένη σε τρόφιμα που αγοράζουμε. Στο πλαίσιο αυτό,

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στους ωφελούμενους της Δομής μας με σκοπό να μάθουν τι είναι η

ζάχαρη, σε ποια συσκευασμένα τρόφιμα μπορεί να υπάρχει, τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στο σώμα

μακροπρόθεσμα, αλλά και την ποσότητα που χρειάζεται να προσθέτουν στο τσάι τους. Επιπλέον, δόθηκαν

tips που μπορούν να εφαρμόζουν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι ως αντικατάσταση των αναψυκτικών με ζάχαρη

και των συσκευασμένων γλυκών. Η παρουσίαση ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των ωφελούμενων για την

κατανάλωση ζάχαρης, οπότε ακολούθησαν ερωτήσεις από την πλευρά τους και σχετική συζήτηση. Σε

διαφορετικό χρόνο, ακολούθησε άλλη μία παρουσίαση στη Δομή μας στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής.

Η παρουσίαση για το Υγιεινό Πιάτο Διατροφής ανέδειξε τα στοιχεία της υγιεινής διατροφής με ειδική

αναφορά στον κατάλληλο συνδυασμό πρωτεΐνης, υδατάνθρακα και λίπους, στις διατροφικές πηγές

αυτών, ενώ έγινε επίσης σχετική διατροφική ανάλυση ως προς καθημερινό γεύμα/δείπνο που λαμβάνουν

οι ωφελούμενοι. Επιπλέον, επισημάνθηκε η σημασία της ενυδάτωσης και της άσκησης ως συστατικά

στοιχεία ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ενώ παρουσιάστηκαν και οι ευεργετικές ιδιότητες του τσαγιού.

Τέλος, αναδείχθηκε η σημασία της Μεσογειακής διατροφής και τα πολλαπλά οφέλη της.

 
«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Συζητώντας για τη ζάχαρη καιΣυζητώντας για τη ζάχαρη και
το «Υγιεινό πιάτο διατροφής»το «Υγιεινό πιάτο διατροφής»

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'



«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

ΡαντεβούΡαντεβού
...με την Ιστορία...με την Ιστορία

  
Μια «βουτιά» στο χρόνο έκαναν οι ωφελούμενοι της Δομής μας, στο πλαίσιο προβολής

εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ που λαμβάνουν χώρα εντός του Κέντρου.  Στη συγκεκριμένη δράση,

η οποία έχει εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και λειτουργεί ως θεωρητικός προπομπός

αναφορικά με τις επισκέψεις της δομής στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, οι

ανήλικοι  παρακολουθήσαν αποσπάσματα από την αρχαία Ελληνική Ιστορία. Κυρίαρχη επιδίωξη

της εν λόγω δραστηριότητας ήταν να διδαχθούν οι ωφελούμενοι την Ελληνική Ιστορία, τα ήθη

και έθιμα της χώρας που τους φιλοξενεί, συμβάλοντας θετικά στην διαδικασία της ένταξης και

ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο.  Παράπλευρος στόχος δε, αποτέλεσε να

κατανοήσουν οι ωφελούμενοι ανθρώπους και κοινωνίες τoυ παρελθοντος και του παρόντος της

Ελλάδας, να πάρουν απαντήσεις για τον τρόπο ζωής των Ελλήνων, την προέλευση συνηθειών

τους, καθώς και των κοινωνικοπολιτικών ιδεών και νόμων της «νέας» τους χώρας. Η όλη δράση

ολοκληρώθηκε με τον πιο επιτυχή τροπο, με ανήλικους και προσωπικό να ανακαλύπτουν, μέσα

από τη συζήτηση που ακολούθησε της προβολής, τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία μεταξύ των

λαών τους.

 

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, στις 21/9 διοργανώθηκε συνδυαστική δράση, η οποία αρχικά περιλάμβανε
ομαδική συζήτηση με επίκεντρο την ειρήνη και το πώς αυτή κατοχυρώνεται ή αμφισβητείται ανά την υφήλιο, καταγραφή
από τους ανηλίκους των ιδεών και των συναισθημάτων τους σχετικά με την ειρήνη και κατασκευή του διεθνούς
συμβόλου της. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι και το προσωπικό συμμετείχαν σε αθλοπαιδιές, οι οποίες έλαβαν χώρα στο
προαύλιο της δομής και αποτελούνταν από τσουβαλοδρομία, σκυταλοδρομία και άλλα αθλήματα, τα οποία
προϋποθέτουν και συνάμα προάγουν το ομαδικό - συνεργατικό πνεύμα και την αλληλεγγύη. 

«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού τωνΓια την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των
Ακτών και τη Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών…Ακτών και τη Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών…
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών και της Διεθνούς Ημέρας

των Νοηματικών Γλωσσών, τρεις κοινωνικοί φορείς της Μαγνησίας, το ΚΕ.Θ.Ε.Α., ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός και η ΑΡΣΙΣ, ένωσαν στις 29/9 τις δυνάμεις τους με σκοπό τον καθαρισμό και τον

εξωραϊσμό της ακτής Ν.Ο.Β. Αναύρου, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα πανανθρώπινο μήνυμα
συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. Η συγκεκριμένη κοινωνική

παρέμβαση πλαισιώθηκε από ένα τραγούδι στη νοηματική γλώσσα, οι κινήσεις και οι συμβολισμοί του
οποίου είχαν προετοιμαστεί ενδελεχώς από τους υπεύθυνους των δομών φιλοξενίας για την

περίσταση. Σκοπός της δράσης, επομένως, δε θα μπορούσε να είναι άλλος πέραν της ανάγκης να
αναδειχθεί η σπουδαιότητα της επικοινωνίας και του διαλόγου ως των μοναδικών υγιών τρόπων

επίλυσης διαφορών, αλλά και μέσων επίτευξης της κοινωνικής ειρήνης και ευημερίας.
 

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης…Για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης…

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου
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η ομορφιαη ομορφια
τησ ξυλουργικησ τεχνηστησ ξυλουργικησ τεχνησ

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στα

Καλάβρυτα

Οι φροντιστές και το προσωπικό του Κέντρου μας πραγματοποίησαν στις 7/9

δραστηριότητες ξυλουργικής μαζί με τους ωφελούμενους, οι οποίες περιλάμβαναν

την κατασκευή και την συναρμολόγηση ξύλινων τραπεζιών και καθισμάτων. Οι

ανήλικοι αγκάλιασαν με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη τη δράση αυτή, μέσα από την

οποία τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν μία νέα τέχνη και να

καλλιεργήσουν μια νέα δεξιότητα. Μάλιστα, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής

συνεργασίας, συμμετείχαν στην δραστηριότητα ωφελούμενοι από διαφορετικές

χώρες προέλευσης (Πακιστάν, Σομαλία, Συρία), γεγονός που προήγαγε το πνεύμα

της ίσης συμμετοχής, συνεργασίας και ομαδικότητας, το οποίο σε συνδυασμό με

τη δημιουργικότητα, την ευεξία και το όμορφο αποτέλεσμα έδωσε κίνητρο στους

ωφελούμενους να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ενεργητικότητας και να

συμμετέχουν ξανά σε παρόμοιες δραστηριότητες.         
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"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Within the framework of the activity “The Kitchen Project”, which takes

place in our Shelter for more than two years, the beneficiaries went into the

shelter kitchen and prepared Banoffee! “The Kitchen Project” is an activity

aiming at the independent living of the beneficiaries. For this reason, they

actively participate in all the activity stages. With the helping hands of the

personnel, they choose their favorite recipe, they buy the ingredients and

they prepare it. The beneficiaries are divided into small groups to assure the

maximum number of participants. They learn how to weigh and calculate

the ingredients, use basic kitchen tools and appliances while, at the same

time, getting acquainted with the basic cooking and pastry techniques. “The

Kitchen Project” is an interactive activity with educational and social nature!

In the warm kitchen room of the shelter, beneficiaries and personnel

become one, share food stories and at the end, all together, they enjoy

everything they have prepared with love!

Unaccompanied

Minors Shelter

of Athens,

Shelter A

Let’s cookLet’s cook
together!together!

  



Sugar is part of our daily life! There is the sugar we put in our coffee or tea, but also the sugar

hidden in foods we buy. In this framework, a presentation was made to the beneficiaries of our

Shelter to learn what sugar is, in which packaged foods it can be present, its harmful effects on the

body in the long term, and also the amount they need to add to their tea. In addition, tips were given

that the beneficiaries themselves can apply as a replacement for sugary soft drinks and packaged

sweets. The presentation raised the interest of the beneficiaries in the consumption of sugar, so

questions from their side and a related discussion occurred. At a different time, another

presentation has taken place in our Structure in the context of healthy eating. The presentation on

the Healthy Diet Plate highlighted the elements of a healthy diet with special reference to the

appropriate combination of protein, carbohydrate and fat, their nutritional sources, while a relevant

nutritional analysis was also made regarding the daily lunch/dinner taken by the beneficiaries. In

addition, the importance of hydration and exercise as components of a healthy lifestyle was

highlighted, while the beneficial properties of tea were also presented. Finally, the importance of

the Mediterranean diet and its multiple benefits were highlighted.

 

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Talking about sugar andTalking about sugar and
the "Healthy Food Plate"the "Healthy Food Plate"

  

Unaccompanied Minors Shelter of Athens, Shelter B
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Ministry of Migration and Asylum"

“Travelling” in“Travelling” in
...Ancient Greece...Ancient Greece

  

A «journey» in History had the opportunity to make the beneficiaries of our Shelter, through educational

screenings that take place inside the Center. In this indoor activity, which functions as a theoretical precursor

regarding the Shelter's visits to museums and archaeological sites, the minors watched a documentary series

regarding the Greek History. The main aim of this educational documentary was to teach the beneficiaries the

Greek History, the customs and manners of the country that hosts them, contributing positively to the process

of their inclusion and integration into society. A secondary goal was for the beneficiaries to understand the

people and societies of the past and present of Greece, to get answers about the way of life of the Greeks, the

origin of their customs as well as the socio-political ideas and laws of their "new" country. The whole activity

was concluded in the most successful way, with the minors and the staff discovering, through the discussion

that followed the projection, the common cultural elements between their countries.

 

Unaccompanied

Minors 

Shelter of

Athens,

Shelter C
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Unaccompanied Minors Shelter of Agria Volos

On 21/9, on the occasion of the International Day of Peace, a combined action was organized, which firstly included
a group discussion on Peace and how it is established or contested around the world, the expression of the minors
on their ideas and feelings related to peace and the construction of its international symbol. Afterwards, the
beneficiaries and the staff participated in sports, which took place in the forecourt of the shelter and consisted of
sack race, relay race and other sports, which require and simultaneously promote team spirit and solidarity.

About the World Voluntary Coastal Cleaning Day andAbout the World Voluntary Coastal Cleaning Day and
the International Sign Language Day...the International Sign Language Day...

On the occasion of the International Day of Voluntary Coastal Cleaning (17/9) and the International
Day of Sign Languages (23/9), three social organizations of Magnesia, KETHEA, the Hellenic Red

Cross and ARSIS, joined their forces on 29/9 for the purpose of cleaning and beautifying the coast
N.O.B. Anavrou, while sending a universal message of cooperation, mutual respect and acceptance

of diversity. This specific social intervention was framed by a song in sign language, the movements
and symbolism of which had been thoroughly prepared by those in charge at the hospitality

structures. The purpose of the action, therefore, could not be other than the need to highlight the
importance of communication and dialogue as the only healthy way of resolving disputes as wells as

means of achieving social peace and prosperity.
 

about the World Day of Peace...about the World Day of Peace...



"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Unaccompanied

Minors Shelter

of Kalavrita

The beauty ofThe beauty of
carpentrycarpentry
The caregivers and the staff of our Shelter carried out carpentry activities

with the beneficiaries on 7/9, which included the construction and

assembly of wooden tables and chairs. The minors embraced with

particular joy and love this action, through which they were given the

opportunity to learn a new art and develop a new skill. In fact, in the

context of intercultural cooperation, beneficiaries from different countries

of origin (Pakistan, Somalia and Syria) participated in the activity, promoting

the spirit of equal participation, cooperation and teamwork, which,

combined with the creativity, the joy and the nice outcome, motivated the

beneficiaries to maintain high levels of energy and participate again in

similar activities.


