Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος
τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ
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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

7126
Αιτήματα στην
Τηλεφωνική
Γραμμή

212

Ενέργειες
από την
Κοινωνική
Υπηρεσία
για την
υποστήριξη
προσφύγων

Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, εγκρίθηκαν
10 παραπομπές για στέγαση ωφελούμενων μέσω
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου.

Μέσω της παραπομπής της Κοινωνικής Υπηρεσίας
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων,
εξασφαλίστηκε καινούριο αναπηρικό αμαξίδιο σε
ωφελούμενο με κινητική αναπηρία.

80
Πρόσφυγες
υποστηρίχθηκαν από
την Υπηρεσία Νομικής
Συμβουλευτικής

13
Συμμετοχές στις
Ψυχοκοινωνικές
Δραστηριότητες
για παιδιά

187
Συμμετοχές
στα
μαθήματα
Ελληνικών
και
Αγγλικών

630
Επισκέψεις στο χώρο
Κοινωνικής Δικτύωσης

86

Σε συνέχεια των εξελίξεων στην Ουκρανία, το
ΠΚΠ Αθήνας ξεκίνησε να λαμβάνει αιτήματα από
Ουκρανούς πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν
για τις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα καθώς και
για να λάβουν υποστήριξη από τις Υπηρεσίες του
Κέντρου, αλλά και από ανθρώπους που επιθυμούν
να προσφέρουν βοήθεια στον Ουκρανικό
προσφυγικό πληθυσμό.

Συμμετοχές στις
Ψυχοκοινωνικές
Δραστηριότητες
Ενηλίκων

2274
Επισκέψεις στο προφίλ
του Κέντρου στο Google

MFC Athens

Hellenic Red Cross
social welfare division
reception and social inclusion department
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Multifunctional Centre of Athens

7126
Requests to the
Hotline

212

Actions
made by the
Social
Service for
refugee
support

During February, 10 housing referrals for
beneficiaries made by the Social Service were
approved through the program of the Ministry of
Migration and Asylum.

A beneficiary facing disability issues was provided
with a new wheelchair through the referral of the
Social Service to the relevant service of the
Municipality of Athens that supports disabled
asylum seekers and refugees.

80
Refugees supported
by the Migrant
Advice Bureau
Service

13
Participants to the
Psychosocial Support
Activities for Children

187
Participants
in the Greek
and English
language
classes

630
Visits in the Social
Area

86
Participants to the
Psychosocial Support
Activities for Adults
Following the recent developments in Ukraine, the
MFC Athens started receiving requests by
Ukrainian citizens for information on the asylum
procedures in Greece and to be supported by the
services of the MFC. In addition, there were
communications by people wishing to assist the
refugee population from Ukraine.

2274
Visits in MFC’s
profile in Google

MFC Athens

