
MFC Athens

Συμμετοχές στα

μαθήματα Ελληνικών

και Αγγλικών

Αιτήματα που

διαχειρίστηκε η

Εργασιακή Σύμβουλος

Ομάδα Αγγλικών &
Μελέτης
Τα παιδιά των ομάδων
αυτών, συμμετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα
του Ελληνικού Παιδικού
Μουσείου «Μαθαίνω
ελληνικά …στο μουσείο».
Το πρόγραμμα στοχεύει
στην ενίσχυση της
ελληνομάθειας παιδιών
προσφύγων/μεταναστών
προκειμένου να
ανταποκριθούν στην
καθημερινή επικοινωνία
και να κατανοήσουν την
ελληνική πραγματικότητα
ενώ, επιπλέον, συμβάλλει
στη μείωση του
πολιτισμικού κενού που
βιώνουν. Σκοπός της
επίσκεψης ήταν η
κατανόηση της σημασίας
εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας για την ομαλή
ένταξη των παιδιών στο
εκπαιδευτικό σύστημα,
την κοινωνικοποίησή τους
και τη σύναψη
διαπροσωπικών σχέσεων.
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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Επισκέψεις στο χώρο

Κοινωνικής Δικτύωσης

711
Επισκέψεις στο προφίλ

του Κέντρου στο Google

Νοέμβριος 2022

533 Αιτήματα

που

διαχειρίστηκε

Κοινωνική

Υπηρεσία

για την

υποστήριξη

προσφύγων

90

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

937

Αιτήματα στην

Τηλεφωνική

Γραμμή 

6929

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

Αιτήματα που

διαχειρίστηκε η

Υπηρεσία Νομικής

Συμβουλευτικής

21

Συμμετοχές στις PSS

Δραστηριότητες

Ενηλίκων

49

Συμμετοχές στις

Ψυχοκοινωνικές

Δραστηριότητες

για παιδιά &

εφήβους

220

Ομάδα Εφήβων & ΚΦΑΑ
H Ομάδα Εφήβων του

Πολυδύναμου σε συνεργασία με τα
Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων

Ανηλίκων Αθήνας του ΕΕΣ,
πραγματοποίησαν συζήτηση με

θεματικές: «Τι είναι έμφυλη βία;»,
«Ποιες μορφές βίας υπάρχουν;»,
«Ποια είναι τα ποσοστά έμφυλης

βίας και γυναικοκτονιών στην
μετά–Covid εποχή;», ενώ

παρακολούθησαν σχετικά βίντεο
και μοιράστηκαν προσωπικές

μαρτυρίες περιστατικών
έμφυλης βίας.

 

217
Νηπιαγωγείο

Η ομάδα επισκέφθηκε την
Πολυγλωσσική Βιβλιοθήκη και
Πολυπολιτισμικό Κέντρο «We

Need Books» με σκοπό την επαφή
των νηπίων με τα βιβλία, καθώς η

γνώση μέσω της εκπαίδευσης
είναι αναφαίρετο δικαίωμα για

κάθε παιδί. Τα παιδιά ανακάλυψαν
βιβλία σε διάφορες γλώσσες,

έπαιξαν επιτραπέζια και
συμμετείχαν στην ανάγνωση ενός

διαδραστικού παραμυθιού!

Εβδομάδα
εκπαιδευτικών δράσεων

(21/11 – 25/11) με
αφορμή τις Παγκόσμιες

ημέρες για: Άνδρα
(19/11), Δικαιώματα του

Παιδιού (20/11) και
Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών (25/11)

Η εβδομάδα εκδηλώσεων
ολοκληρώθηκε με επίδειξη Capoeira

από την ομάδα Jacobina Arte, η οποία
παρουσίασε μια χορογραφία που

εξέφραζε τόσο την αρρενωπότητα όσο
και τη θηλυκότητα που ενυπάρχουν σε

κάθε άνθρωπο. Παιδιά και έφηβοι
έλαβαν μέρος στη χορογραφία με την

βοήθεια των επαγγελματιών, τονίζοντας
την σημασία της ελεύθερης έκφρασης

μέσω της κίνησης.
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Multifunctional Centre of Athens

MFC Athens

social welfare division
Hellenic Red Cross

Visits in the Social

Area

937533
Requests

handled by

the Social

Service for

refugee

support

711
Visits in MFC’s

profile in Google

Requests handled by

the Migrant Advice

Bureau Service

90

Participants in

the Greek and

English

language

courses

Requests to the

Hotline

6929

reception and social inclusion department

Requests 

handled by the

Employment Advisor

21

Participants in the 

PSS Activities

for Adults

49

220
Participants in the

Psychosocial Support

Activities for Children

& Teenagers 

217

Educational activities
week (21/11 – 25/11)
for the International

Days of: Men (19/11),
Children (20/11) and

Elimination of Violence
against Women (25/11)

 

English &
Study Group
The children of these
groups, visited the
Hellenic Children's
Museum and took part in
the educational program
"I learn Greek ...at the
museum". The project
aims at strengthening
the Greek language
skills of refugee/migrant
children to respond to
daily communication and
understand the Greek
reality as well as to
contribute to the
reduction of the cultural
gap experienced by them.
The purpose of the visit
was to understand both
the importance of
learning Greek as a
means of integration, as
well as the importance of
this means for children's
contact, socialization,
establishing relationships
and communication.

Youth Club & UAMs Shelters
The Youth Club of the MFC in

collaboration with the Shelters for
Unaccompanied Minors of

Hellenic Red Cross in Athens
held a focus group discussion on

the thematic sections “What is
Gender Based Violence?”,

“Which types of violence are
there?”, “What are the rates of

gender-based violence and
femicide in the post-Covid era?”,

while watching relevant videos
and sharing personal experiences

of Gender Based Violence.

Kindergarten
The Kindergarten group visited

the Multilingual Library/
Multicultural Center "We Need
Books". Purpose of the visit was

the contact of children with books,
since gaining knowledge through

education is a fundamental right
of every child. The children

discovered books in different
languages, played board games

and participated in the reading of
an interactive fairytale.

 

The week of events concluded with
a Capoeira performance by the

Jacobina Arte group, which
presented a choreography

expressing both the masculinity and
the femininity that co-exist within a

person. Children and teenagers
participated in the performance
with the help of professionals,

emphasizing the importance of free
expression through movement.


