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Νέος Χρόνος, νέοι στόχοι,Νέος Χρόνος, νέοι στόχοι,
με την ίδια φροντίδα!με την ίδια φροντίδα!

Οι ωφελούμενοι του ΚΦΑΑ Α’ Αθήνας του ΕΕΣ υποδέχτηκαν το 2022 με

μια σειρά δράσεων ψυχαγωγικού κ’ ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα και

πολιτισμικής αλληλεπίδρασης. «Teaparty με ευρωπαϊκά Winter Sweets»,

«New Year’s Eve party», «Breakfast time για μια γλυκιά χρονιά» ήταν

μόνο μερικές από τις δράσεις του Ιανουαρίου, οι οποίες κορυφώθηκαν

με την «Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας» και τη διανομή δώρων

στους ωφελούμενους από το προσωπικό της Δομής. Οι ωφελούμενοι

συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό τόσο στην προετοιμασία όσο

και στην υλοποίηση των εν λόγω δράσεων. Με γνώμονα πάντα την

προετοιμασία τους για την αυτόνομη διαβίωση, έμαθαν να ετοιμάζουν

εδέσματα, ακόμη και με food upcycling, και να οργανώνουν μια

εκδήλωση. Ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι μουσικές και οι χοροί όλων των

εθνοτήτων που συνόδεψαν τις εκδηλώσεις και απέδειξαν περίτρανα ότι

η πολιτισμική αλληλεπίδραση είναι το κλειδί για την ένταξη!

 

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Στο πλαίσιο των θεραπευτικών και εκπαιδευτικών δράσεων του ΚΦΑΑ Β΄ Αθήνας,

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός των ανήλικων προσφύγων βρίσκεται σε

υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ψυχοσωματικών ελλειμάτων, η εν λόγω επίσκεψη είχε

σκοπό να συμβάλει στην ομαλότερη προσαρμογή τους στην χώρα μας και να

προάγει την ψυχική τους υγεία. Αρκετά συχνά μέσα στον χρόνο, βρίσκουμε την

ευκαιρία να ξεναγήσουμε τους ωφελούμενους σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας,

με σκοπό να γνωρίσουν την ιστορία της Ελλάδας και να ξεφύγουν από την

καθημερινότητά τους. Ο θεραπευτικός χαρακτήρας της επίσκεψης, καθώς και το

εγχείρημα πολιτιστικής ευαισθητοποίησης των ωφελούμενων, φάνηκε να έχει

θετικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες.

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'



Χώμα, γη και νερό, τα τρια αρχέγοναΧώμα, γη και νερό, τα τρια αρχέγονα
στοιχεία της φύσης... στα χέρια τουςστοιχεία της φύσης... στα χέρια τους

Ανάμεσα στο λόφο του Ίππιου Κολωνού, του όρους Αιγάλεω και του Ελαιώνα, στην

ιστορική περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος βρέθηκαν τον μήνα Ιανουάριο οι

ωφελούμενοι του ΚΦΑΑ Αθήνας της Δομής Φιλοξενίας Γ’ για να γνωρίσουν από κοντά

την πανάρχαια τέχνη της Κεραμικής. Στο «Εργαστήρι Κεραμικής», οι ανήλικοι ήρθαν

σε μια πρώτη επαφή με τις βασικές τεχνικές κατασκευής, διακόσμησης, εφυάλωσης

και ψησίματος της κεραμικής τέχνης. Στόχος της δράσης ήταν η αφύπνιση της

δημιουργικότητας, της φαντασίας και της συνθετικής ικανότητας των ανηλίκων,

καθώς ο άμορφος πηλός απέκτησε σχήμα και όγκο στα χέρια τους, ενώ οι προσωπικές

τους δημιουργίεςκοσμούν πλέον τα δωμάτια τους. Ο ΕΕΣ, αντιλαμβανόμενος πλήρως

πως οι ανάγκες των ωφελούμενων δεν πρέπει να συρρικνώνονται στα απολύτως

βασικά, υποστηρίζει ένθερμα τέτοιου είδους δράσεις, οι οποίες βοηθούν στην

ανάδειξη κλίσεων των ανηλίκων και προσφέρουν ψυχική ανάταση.

 

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'



AMALA PROJECT ΣΤΟ ΚΦΑΑAMALA PROJECT ΣΤΟ ΚΦΑΑ
ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Η Ψυχολογική Υπηρεσία του ΚΦΑΑ Αγριάς Βόλου με τη βοήθεια των

διερμηνέων συνεργάστηκε με την οργάνωση «Amala», με στόχο την υλοποίηση

του Προγράμματος «Peace-building in your Community». Στο πλαίσιο αυτό,

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των ψυχολόγων με τους φιλοξενούμενους,

κατά τις οποίες, μέσα από την αξιοποίηση εργαλείων μη τυπικής εκπαίδευσης

και οπτικοακουστικού υλικού, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να

εξοικειωθούν με τις έννοιες της ατομικής και ομαδικής ταυτότητας, της

προκατάληψης και των στερεοτύπων, καθώς και της σύγκρουσης. Μέσα από

τη συμμετοχή τους, οι ωφελούμενοι της Δομής έμαθαν τόσο σε θεωρητικό όσο

και σε πρακτικό επίπεδο πώς μπορούν οι ίδιοι να ενισχύσουν την ειρηνική

συμβίωση στην τοπική τους κοινότητα.

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου



Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στα Καλάβρυτα

η ελπιδα παραμενειη ελπιδα παραμενει
ζωντανη!ζωντανη!

Στις 25 & 26 Ιανουαρίου, η κακοκαιρία «Ελπίδα» μπορεί να απέκλεισε μεγάλο μέρος της

ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά δεν κατάφερε να στερήσει από το ΚΦΑΑ Καλαβρύτων τη

δική του ελπίδα. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που έφεραν ο χιονιάς και ο παγετός μαζί με

την συνεπακόλουθη υπολειτουργία των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών, οι

φιλοξενούμενοι του ΚΦΑΑ Καλάβρυτων απήλαυσαν το χιόνι, έπαιξαν χιονοπόλεμο και

εξέφρασαν τις καλλιτεχνικές και δημιουργικές τους ανησυχίες, δημιουργώντας από την

αρχή έναν τεράστιο χιονάνθρωπο με ανατολίτικη καταγωγή. Προσωπικό και παιδιά

συνεργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πολύ όμορφο αξιοθέατο και στολίδι στον

χιονισμένο προαύλιο χώρο της Δομής… που δυστυχώς μετά από 4 μέρες έλιωσε!

Γεμάτοι από την συγκεκριμένη εμπειρία, περιμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη

ευκαιρία που θα μας δοθεί για χαρά και ομαδική δημιουργία!

 


