
MFC Athens

Τα μαθήματα

Ελληνικών και

Αγγλικών

πραγματοποιήθηκαν

από το ΠΚΠ

Θεσσαλονίκης

& εθελοντές

Αιτήματα που

διαχειρίστηκε η

Εργασιακή Σύμβουλος

Σε συνέχεια πρόσκλησης του Οργανισμού Πολιτισμού,

Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

(ΟΠΑΝΔΑ), δύο μονογονεϊκές οικογένειες με τη

συνοδεία επαγγελματία και εθελοντριών του Κέντρου

παρακολούθησαν την παιδική θεατρική παράσταση «Το

Προσφυγάκι» σε σκηνοθεσία της Αιμιλίας Υψηλάντη από

το Θέατρο ΑΡΓΩ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο

πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού 2022. 

 

Η παράσταση, η οποία αφηγείται την ιστορία πίσω από

ένα μικρό αγαλματάκι που ταξίδεψε από τη Μικρά Ασία

στην Ελλάδα και βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο, συγκίνησε μικρούς και μεγάλους, αφού γονείς

και παιδιά αναγνώρισαν μέσα από την ιστορία τα κοινά

βιώματα των προσφύγων, πέρα από την χώρα καταγωγής

τους ή τη χρονική περίοδο που πραγματοποίησαν το

ταξίδι τους.

 

Στο τέλος της παράστασης οικογένειες και συνοδοί είχαν

την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μερικούς από τους

συντελεστές της παράστασης. 

 

Επισκέψεις στο χώρο

Κοινωνικής Δικτύωσης

2448
Επισκέψεις στο προφίλ

του Κέντρου στο Google
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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

263 Αιτήματα

που

διαχειρίστηκε

Κοινωνική

Υπηρεσία

για την

υποστήριξη

προσφύγων

103

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

429

Αιτήματα στην

Τηλεφωνική

Γραμμή 

7486

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

Αιτήματα που

διαχειρίστηκε η

Υπηρεσία Νομικής

Συμβουλευτικής

6

Συμμετοχές στις PSS

Δραστηριότητες

Ενηλίκων

2

Συμμετοχές στις

Ψυχοκοινωνικές

Δραστηριότητες

για παιδιά &

εφήβους

51
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Multifunctional Centre of Athens

MFC Athens

social welfare division
Hellenic Red Cross

Visits in the Social

Area

429263
Requests

handled by

the Social

Service for

refugee

support

2448
Visits in MFC’s

profile in Google

Requests handled by

the Migrant Advice

Bureau Service

103

The Greek and

English language

courses have been

implemented by

the MFC in

Thessaloniki

& 

volunteers

Requests to the

Hotline

7486

reception and social inclusion department

Requests 

handled by the

Employment Advisor

6

Participants in the 

PSS Activities

for Adults

2

51
Participants in the

Psychosocial Support

Activities for Children

& Teenagers 

Following the invitation of the Culture, Sports

and Youth Organisation of the Municipality of

Athens (OPANDA), two single parent families,

accompanied by staff and volunteers of the MFC

Athens, watched the theatrical play for children

“The little Refugee”, which was held during the

Festival of Kolonos 2022.

 

The play tells the story of a small statue that

travelled from East Minor to Greece and now is

kept in the National Archeological Museum of

Athens. Both parents and children were moved

when they recognized the common experiences

that all refugees have throughout their journey, no

matter their country of origin or the time period

of their travel.

 

At the end of the play, the group had the

opportunity to meet some of the actors of the

performance.

 


