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Μετά τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα τον προηγούμενο μήνα για

την ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στο Κέντρο μας και το

Περιφερειακό Τμήμα του ΕΕΣ στη Θεσσαλονίκη, ο Νοέμβριος

αποτέλεσε τη χρονική αφετηρία της νέας αυτής σύμπραξης. Ως

στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αναδεικνύεται η

ανακούφιση της ανάγκης του Ουκρανικού πληθυσμού σε βασικά

είδη ατομικής υγιεινής και τροφίμων συμπληρωματικά προς την

ολιστική υποστήριξη που λαμβάνει από τις παρεχόμενες υπηρεσίες

μας. Τα πρώτα βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου

πραγματοποιήθηκαν με την παραπομπή των πρώτων 15 υποθέσεων

από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΠΚΠ προς την αποθήκη του

Περιφερειακού Τμήματος, οι οποίες περιλάμβαναν οικογένειες και

άτομα που παρουσίαζαν στην πλειονότητά τους τις εξής

ευαλωτότητες: μονογονεϊκή οικογένεια, ηλικιωμένοι άνθρωποι και

σοβαρές ασθένειες. Μέσα από το παραπάνω εγχείρημα, την ένταξη

στο επαγγελματικό δυναμικό του Κέντρου μας διερμηνέως

Ουκρανικών και την διατήρηση του εύρους και της ποιότητας των

υπηρεσιών που σταθερά παρείχαμε έως τώρα στον Ουκρανικό

πληθυσμό, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

στεκόμαστε με ολιστικό τρόπο στο πλευρό του και να τον

υποστηρίζουμε αποτελεσματικά στην κάλυψη των αναδυόμενων

αναγκών του.

Νοέμβριος 2022

Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

65

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

32

187

Επισκέψεις & Πληροφορίες

στην Υποδοχή του Κέντρου

Συμμετοχές στα μαθήματα

ελληνικής γλώσσας που

κάλυψαν τις ανάγκες του

ΠΚΠ Αθήνας και

Θεσσαλονίκης

Αιτήματα που

διαχειρίστηκε

Κοινωνική υπηρεσία
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Multifunctional Centre of Thessaloniki

Visits & Information

provided in the Reception

of the Centre

Requests

handled by the

Social Service

 

social welfare division
Hellenic Red Cross

65

reception and social inclusion department

32

Participations in

Greek Lessons which

met the needs of MFC

both in Athens and

Thessaloniki

187

After the discussions that took place last month for the

development of cooperation between our Center and the

Regional Department of the HRC in Thessaloniki,

November was the starting point for this new

partnership. The goal of this initiative is to alleviate the

need of the Ukrainian population for basic personal

hygiene and food items in addition to the holistic

support they receive from our services. The first steps

towards achieving this goal were carried out with the

referral of the first 15 cases from the Social Service of

the MFC to the warehouse of the Regional Department,

which included families and individuals presenting

mainly the following vulnerabilities: single parenthood,

elderly people and severe medical issues. By

implementing the above project, welcoming a Ukrainian

interpreter in our professional team and maintaining

the range and quality of services that we have

consistently provided to the Ukrainian population so

far, we make our best effort to stand holistically by their

side and effectively support them in meeting their

emerging needs.

 


