Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος
τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ
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Στις 2 Μαρτίου, η Κοινωνική Υπηρεσία
συμμετείχε στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ, με
θέμα «Η “πανδημία” της έμφυλης βίας κατά των
γυναικών εν μέσω του Covid-19. Ο ρόλος της
Πολιτείας και η συμβολή του Ε.Ε.Σ.», όπου
παρουσιάστηκε η διαχείριση περίπτωσης
ωφελούμενης επιζώσας ενδοοικογενειακής βίας.

Επισκέψεις στο χώρο
Κοινωνικής Δικτύωσης

44

173
Συμμετοχές στις
Ψυχοκοινωνικές
Δραστηριότητες
για παιδιά

Συμμετοχές
στα
μαθήματα
Ελληνικών
και
Αγγλικών

578

Ενέργειες
από την
Κοινωνική
Υπηρεσία
για την
υποστήριξη
προσφύγων

Πρόσφυγες
υποστηρίχθηκαν από
την Υπηρεσία Νομικής
Συμβουλευτικής

116

90

Μετά από ένα μικρό διάστημα παύσης, τον Μάρτιο το
Κέντρο υποδέχθηκε πάλι τους μικρούς μαθητές του
Νηπιαγωγείου και τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που
παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών και
δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Τα παιδιά έχουν επιστρέψει με ενθουσιασμό στις
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθημερινά και
στοχεύουν στην εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα,
την καλλιτεχνική έκφραση και φυσικά την ψυχαγωγία
μέσα από το παιχνίδι και τις ομαδικές δραστηριότητες!
Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι εγγραφές για τα
μαθήματα αγγλικών και τα τμήματα σχολικής
υποστήριξης που πρόκειται να ξεκινήσουν τον Μάιο.
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The Social Service participated in the online
event that was organized by the Social Welfare
Division on the 2nd of March. The thematic
was “The “pandemic” of gender based violence
during COVID-19. The role of the State and
the contribution of HRC” and the Social
Service presented the case of a beneficiary,
survivor of domestic violence.
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Activities for Adults
Following a short pause, the Center welcomed in March
the little students of the Kindergarten program and the
children that attend the Greek lessons and psychosocial
activities.
The children have shown enthusiasm in returning to the
activities that take place on a daily basis and focus in
getting familiar with the Greek language, artistic
expression and of course entertainment through playing
and group activities!
At the same time, registrations are open for the new
programs that will start in May and include English
lessons and school support groups.
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