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Με στόχο την ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και τη συνέργεια των ωφελούμενων σε θέματα
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, η Ομάδα Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης (ΨΥ)  και Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας & Δέσμευσης (ΣΕΔ) στη Δομή
Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Ριτσώνα υλοποίησε τις εξής δράσεις: 

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00-13:00

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα
«Τα οφέλη της ανακύκλωσης». Η εκδήλωση
απευθύνονταν σε φαρσόφωνες γυναίκες, ηλικίας
18-45 ετών και περιλάμβανε την προβολή
οπτικοακουστικού υλικού στη γλώσσα τους,

ενημέρωση και  συζήτηση για τη σημασία και τα
οφέλη της ανακύκλωσης και τους τρόπους
εφαρμογής της. 

Απώτερος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η
συγκρότηση μιας περιβαλλοντικής ομάδας, με
στόχο τη μετάδοση βασικών γνώσεων και την
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα
σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και την
κοινωνικοποίηση και την καλλιέργεια δεσμών
φιλίας μέσα από την κοινή πορεία των
ωφελούμενων προς ένα θεμιτό αποτέλεσμα.

Οι συμμετέχουσες αγκάλιασαν θερμά την εκδήλωση και έδειξαν ιδιαιτέρως ενθουσιασμένες
καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να ξεφύγουν για λίγο από την καθημερινότητά τους και να
ανταλλάξουν απόψεις για ένα θέμα που αφορά την ευρύτερη κοινότητα.
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Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκαν τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για
παιδιά. Συγκεκριμένα λειτούργησαν τα εξής εργαστήρια:

«Εκμάθηση αγγλικών μέσω ζωγραφικής
για παιδιά προσχολικής ηλικίας». Στο
εργαστήρι συμμετείχαν 18 παιδιά, ηλικίας 5 &

6 ετών, από το Αφγανιστάν, 

«Εκμάθηση σκάκι» με τη συμμετοχή 12

παιδιών, ηλικίας 6 - 11 ετών, από το
Αφγανιστάν

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

«Επιτραπέζιων παιχνιδιών» για παιδιά
ηλικίας 6-12 ετών. Στη δράση
συμμετείχαν 46 παιδιά από τον
προσφυγικό πληθυσμό.

«Ζωγραφικής» με τη συμμετοχή 30

παιδιών, ηλικίας 5-8 ετών, από τον
προσφυγικό πληθυσμό

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δημιουργήθηκαν τέσσερα (4) νέα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για γυναίκες.

Συγκεκριμένα λειτούργησαν τα εξής εργαστήρια:

«Ζωγραφικής» με τη συμμετοχή 55 αραβόφωνων και φαρσόφωνων γυναικών
«Ανακύκλωσης» με τη συμμετοχή 12 αραβόφωνων και φαρσόφωνων γυναικών
«Πληροφόρησης & συζήτησης» με τη συμμετοχή 6 αγγλόφωνων γυναικών
«Γιόγκα» με τη συμμετοχή 55 αραβόφωνων, φαρσόφωνων και γαλλόφωνων γυναικών.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
περιμετρικά των γραφείων που διαθέτει ο
ΕΕΣ στη Δομή και περιελάμβανε την
υλοποίηση μουσικοχορευτικών δρώμενων,

δράσεων δημιουργικής απασχόλησης
ανηλίκων και την ανάπτυξη ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, τα παιδιά απασχολήθηκαν
δημιουργικά με την κατασκευή
χειροποίητων καρτών και τη συμμετοχή σε
διαδραστικά παιχνίδια. Η δράση
πλαισιώθηκε από Χριστουγεννιάτικα
τραγούδια, ενώ προσφέρθηκαν 240 δώρα
στα παιδιά που συμμετείχαν.

Μέρος των δώρων εξασφαλίσθηκε μέσω
ευγενικής χορηγίας του 5ου
Νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης, ενόψει των
εορτών των Χριστουγέννων. Οι
εκπαιδευτικοί θέλοντας να εμφυσήσουν
στους μαθητές και τις μαθήτριές τους τις
έννοιες της αλληλεγγύης, της αποδοχής
της διαφορετικότητας και του
αλληλοσεβασμού και αναγνωρίζοντας το
σημαντικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, συγκέντρωσαν δώρα μικρής
οικονομικής αξίας αλλά μεγάλου
συμβολισμού, για τα παιδιά προσφύγων
και μεταναστών που φιλοξενούνται στην
Δομή, ως ένδειξη αγάπης και αλληλεγγύης
από τα παιδιά προς τα παιδιά.
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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

Στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, εορταστική εκδήλωση
για τα παιδιά των φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων & Μεταναστών
Ριτσώνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης συνέβαλε η σημαντική
υποστήριξη και συνδρομή των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ στο προσωπικό του ΕΕΣ που
ανέλαβε τη συνολική ευθύνη για την προετοιμασία και την υλοποίησή της.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών που
δραστηριοποιούνται στη Δομή, οι οποίοι συνεχάρησαν τον ΕΕΣ για τη σημαντική πρωτοβουλία
που ανέλαβε και την άψογη διοργάνωση της δραστηριότητας.



Στρατηγική Εξόδου

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και λήξης του
προγράμματος στα τέλη Ιανουαρίου 2023, τηρήθηκαν όλες οι βασικές προδιαγραφές που διέπουν
τις διαδικασίες εξόδου/αποχώρησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από ένα πρόγραμμα,

σύμφωνα με την προσέγγιση της Συμμετοχικότητας, Επικοινωνίας και Δέσμευσης (ΣΕΔ).

Συνολικά ερωτήθηκαν 73 επωφελούμενοι, παιδιά, γυναίκες και
άνδρες, φαρσόφωνοι, αραβόφωνοι και αγγλόφωνοι. Η λήψη κι η
καταγραφή των σχολίων πραγματοποιήθηκε χειρόγραφα, ενώ αξίζει
να σημειωθεί πως το επίπεδο ικανοποίησης ήταν πολύ υψηλό και
εξέφρασαν σχόλια όπως: "Γιατί φεύγετε;" "Είναι άδειο το camp χωρίς
εσάς", "Εμείς δεν θέλουμε να φύγετε, ερχόμαστε εδώ και παίζουμε και
ζωγραφίζουμε και είναι ωραία".

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας
ενημερώθηκαν από την ομάδα της ΨΥ και ΣΕΔ για την
αποχώρηση του ΕΕΣ στο τέλος του μήνα.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δια ζώσης
επικοινωνία και οι κατ' οίκον επισκέψεις σε όλους τους
συμμετέχοντες των δράσεων της ομάδας ΨΥ και ΣΕΔ.

Η υπάλληλος πεδίου ΣΕΔ σε συνεργασία με τον Κοινωνικό λειτουργό
και τους διερμηνείς, παράλληλα με την προφορική παρείχαν και
έντυπη ενημέρωση δια μέσου αντίστοιχης ανακοίνωσης,   

Η εν λόγω ανακοίνωση μεταφράστηκε στις βασικές γλώσσες
(αραβικά, φάρσι, γαλλικά και αγγλικά) και αναρτήθηκε στον
εξωτερικό χώρο των δράσεων ΕΕΣ, καθώς και σε όλους τους πίνακες
ανακοινώσεων της δομής. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε και
αντίστοιχη έρευνα που στόχευε στη
λήψη ανατροφοδότησης από τους
επωφελούμενους αναφορικά με την
αξιολόγηση του όλου προγράμματος.

Η έρευνα περιλάμβανε δύο (2)

ερωτήσεις: α) Μείνατε ικανοποιημένοι
από τη συνεργασία σας με τον ΕΕΣ στο
πλαίσιο των δράσεων ΨΥ και ΣΕΔ; β)

Θέλετε να μας αφήσετε κάποιο σχόλιο;

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων
Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, στο πλαίσιο της Επείγουσας Έκκλησης για

τη Μετανάστευση

 4



SEPTEMBER-OCTOBER-NOVEMBER-
DECEMBER 2022

NEWSLETTER

 1

With the aim of raising awareness, mobilization and synergy of the beneficiaries on issues

related to social, environmental and cultural interest, the Psychosocial Support (PSS) and

Community Engangment and Accountability (CEA) Team  at Ritsona Accommodation Center for

Migrants and  Refugees  implemented the following actions:

On Wednesday, 5th of October 2022, between 11:00-

13:00, an informative event was held on the topic

"The benefits of recycling". The event was aimed at

Farsi-speaking women, aged 18-45, and included the

screening of audio-visual material in their language,

information and discussion on the importance and

benefits of recycling and its application methods.

The ultimate goal of the event was the formation of

an environmental group, with the aim of imparting

basic knowledge and raising awareness among the

participants on issues related to recycling, as well as

socializing and cultivating bonds of friendship

through the common path of the beneficiaries

towards a legitimate result.

The participants warmly embraced the event and seemed particularly excited as they were

given the opportunity to escape for a while from their everyday life and exchange views on a

topic that concerns the wider community.
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Creative activities workshops for children continued with unabated interest. Specifically, the

following workshops were carried out:

"Learning English through painting for

preschool children". The workshop was

attended by 35 children, aged 5 & 6, from

Afghanistan

«"Learning Chess": with the participation of 12

children, aged 6 - 11, from Afghanistan

CREATIVE ACTIVITIES WORKSHOPS FOR CHILDREN

"Board games" targeting to aged 6-12

years. 46 children from the refugee

population participated in the activity

"Painting" targeting to aged 5-8, with the

participation of 30 children from the

refugee population.

CREATIVE ACTIVITIES WORKSHOPS FOR WOMEN

Four (4) new creative workshops for women were implemented. Specifically, the following

workshops were carried out:

"Painting" with the participation of 55 Arabic-speaking and Farsi-speaking women

"Recycling and reusing" with the participation of 12 Arabic and Farsi speaking women

"Information & discussion" with the participation of 6 English-speaking women

"Yoga" with the participation of 55 Arabic-speaking, Farsi-speaking and French-speaking

women.



The event took place around the premises

of HRC in the camp  and included the

implementation of music and dance events,

creative activities for minors and the

development of recreational activities.

In particular, the children were creatively

occupied with making handmade cards and

participating in interactive games. 

The action was accompanied by Christmas

songs, while 240 presents were offered to

the children who participated.

Part of the presents was secured through

the kind sponsorship of the 5th

Kindergarten of Nea Smyrni, ahead of the

Christmas holidays. 

With the aim to instill in their pupils the

principals of solidarity, acceptance of

diversity and mutual respect, and

recognizing the important work of the

Hellenic Red Cross, the teachers collected

presents of small financial value but great

symbolism, for the refugee and immigrant

children who are accommodated  in the

Center, as a sign of love and solidarity from

the children to the children.
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Christmas event

IWith the occasion of Christmas holidays, Social Welfare Division of the Hellenic Red Cross held on

Wednesday, December 21, 2022, a festive event for the children residing at Ritsona

Accommodation Center for Migrants and Refugees.

It is worth mention that the valuable support and assistance provided by the Social Welfare Division

Volunteers to the staff who took the overall responsibility for its preparation and implementation,

contributed significantly to the successful execution of the event.

The event was celebrated with the presence of the representatives of organizations and services

active in the Center, who congratulated the Hellenic Red Cross for the important initiative that has

been carried out and the impeccable organization of the activity.



The project is implemented with the support of the International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies within the context of the Emergency Appeal for Migration 
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Exit Strategy

Within the context of the completion of the psychosocial support actions and the end of the program

by the end of January 2023, all the basic specifications related to the exit/phase out procedures of

the Hellenic Red Cross from a program were followed, in accordance with the approach of 

 Community Engangment and Accountability (CEA).

A total of 73 beneficiaries were interviewed, children, women and

men, Farsi, Arabic and English speaking. The comments were taken

and recorded manually, and it is worth noting that the level of

satisfaction was very high and they expressed comments such as:

"Why are you leaving?" "The camp is empty without you", "We don't

want you to leave, we come here and play and paint and it's nice".

Specifically, the members of the wider refugee community were

informed by the PSS and CEA team members on the withdrawal of

the HRC by the end of the month.

The methodology that was used was face-to-face communication

and home visits to all participants of the PSS and CEA team activities.

The CEA field officer   in collaboration with the social worker and the

interpreters, along with the oral information, provided also  printed

information through a corresponding announcement.  

The announcement in question was translated into the main languages

(Arabic, Farsi, French and English) and posted in the external area of HRC

activities, as well as on all notice boards of the Accommodation Center.

Also, during the briefing, a

corresponding survey was carried out

aimed at receiving feedback from the

beneficiaries regarding the evaluation

of the entire program.

The survey included two (2) questions:

a) Were you satisfied with your

cooperation with the HRC in the context

of the PSS & CEA team actions? b) Do

you want to leave us a comment?


