
Στις 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που ήταν ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό και όπου 
παρουσιάστηκαν στους επισκέπτες στατιστικά στοιχεία και στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή και την χρήση 
των υπηρεσιών του Κέντρου κατά την διάρκεια του 2018.
Φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό μοιράστηκαν και ήταν διαθέσιμα στον Κοινωνικό Χώρο και την αίθουσα των 
μαθημάτων.

Για την υποστήριξη των προσφύγων που ζουν στον αστικό ιστό και την κάλυψη των 
αναγκών τους που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες 
μέσω Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
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πρόσφυγες συμμετείχαν 
σε ομαδικές 
δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης

πρόσφυγες έχουν 
υποστηριχτεί από την 
κοινωνική υπηρεσία

ενέργειες της Τηλεφωνικής 
Γραμμής μέσω σταθερού 
τηλεφώνου, Whatsapp και 
Viber

επισκέψεις στο 
Πολυδύναμο

παιδιά συμμετείχαν σε 
ψυχοκοινωνικές 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

ενήλικες σε μαθήματα 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές

AB

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
                                          ΚΕΝΤΡΟΑθήνα
Θεσσαλονίκη

Το Πολυδύναμο Κέντρο θα συνεχίσει την λειτουργία του με την στήριξη 
του ΕΕΣ και μέσω άλλων πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η 
συνεργασία του Πολυδύναμου και του Δανέζικου Ερυθρού Σταυρού για 
την επέκταση και εξέλιξη του μοντέλου των Πολυδύναμων Κέντρων έχει 
θεωρηθεί και από τις δύο πλευρές επιτυχής για την κοινωνική ένταξη 
των προσφύγων. 
Τους επόμενους μήνες θα διερευνηθούν νέοι τρόποι για την συνέχιση 
της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και εμπειριών.

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας



A public event was organised on 19th of December as a feedback mainly to bene�ciaries on activities and 
statistics of participation and usage of the regular services throughout 2018. Flyers with statistics were 

handed out and were displayed on posters in the Social Area and the class room. 
Information, photos and statistics were displayed on the info screen in the Social Area.

To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion 
and integration, core services are o�ered, through Multifunction Centres (MFCs) in Athens 
and Thessaloniki. MFC in Athens is a collaboration between Danish Red Cross and Hellenic 
Red Cross, with �nancial assistance from the European Union. MFC in Thessaloniki is a 
collaboration between British Red Cross and Hellenic Red Cross. Both the MFCs are 
supported by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
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refugees participated 
in group psychosocial 
support activities

refugees have 
been supported by 
the social service 

communications of the 
Hotline via Landline, 
Whatsapp and Viber

visitors in 
the MFC

children participating in 
structured psychosocial 
support activities

active students for the 
Greek and English 
courses for adults

refugees received 
paralegal advice

AB

MultiFunctional 
Athens-ThessalonikiCentre

MFC Athens

The MFC will continue in 2019 with HRC own contribution 
and other funding including Greek private and public 
funds. The cooperation between HRC and DRC on the 
expansion and development of the MFC-model has been 
considered successful for the social inclusion of migrants 
by both parts. New ways to continue the cooperation and 
exchange of ideas, knowledge and experience will be 
explored in the coming months.


