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Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Προσφύγων και στο πλαίσιο του φεστιβάλ Refugee Week
Greece, το ΠΚΠ Αθήνας φιλοξένησε μία σειρά
δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες με σκοπό την
διασύνδεση της κοινότητας και την εμπλοκή της σε
δραστηριότητες σχετικές με την αμοιβαία φροντίδα.
Πραγματοποιήθηκαν δράσεις στο πρόγραμμα του
Νηπιαγωγείου, σε ομάδες παιδιών 6 έως 18 ετών και στην
Ομάδα Γυναικών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν
ενημερωτικές συναντήσεις σχετικές με την
απασχολησιμότητα. Μέρος των δράσεων υποστήριξαν το
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η εταιρεία EF93 και
η ΙΝΕ- ΓΣΕΕ.
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Εργασιακή Σύμβουλος

Για το ΠΚΠ Αθήνας είναι πολύ σημαντική η επαφή και η
συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και
του εξωτερικού, για την υποδοχή φοιτητών που
πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στις υπηρεσίες
του Κέντρου αλλά και για την υποστήριξη φοιτητών στη
διεξαγωγή ερευνών πεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τον
μήνα Ιούνιο, ολοκλήρωσε την Πρακτική Εργαστηριακή
Άσκηση φοιτήτρια του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και επισκέφθηκαν το
Κέντρο φοιτήτριες του τμήματος Social Education του VIA
University College της Δανίας, οι οποίες πραγματοποίησαν
έρευνα πεδίου για τις ανάγκες του μαθήματος “Cultural
Encounters and Interculturality”.
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With the celebration of World Refugee Day and within
the festival Refugee Week Greece, the MFC Athens
hosted various activities for children and adults, aiming in
creating bonds within the community and involving them
in activities related to healing and caring for each other.
Special activities were organized in the Kindergarten
program, the groups of children of 6-18 years old and the
Women’s Group. Additionally, there were special
information sessions on employability. Part of the
activities was supported by the National Museum of
Contemporary Art, the company EF93 and the Labour
Institute of General Confederation of Greek Workers.
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The collaboration with Greek and foreign University
Institutes is of high importance for the MFC Athens. For
this reason, it maintains the role of host organization for
the internship of university students in its services and
supports the realization of field researched of students.
Within this framework, during June, one student of the
department of Social Work of the University of West
Attica finalized her internship and students of the Social
Education department of the VIA University College in
Denmark visited the Centre for the filed research they
conducted within the course “Cultural Encounters and
Interculturality”.
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116
Το “Summer School” του Πολυδύναμου
πραγματοποιήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Ιουλίου,
με τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων. Το πρόγραμμα
επικεντρώθηκε στην εκμάθηση και εξάσκηση των
ελληνικών μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων και
παιχνιδιών, καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες
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προετοιμάζονταν για την νέα σχολική χρονιά. Επιπλέον, η

686

ομάδα επισκεπτόταν σε εβδομαδιαία βάση την
πολυγλωσσική βιβλιοθήκη της οργάνωσης “We Need
Books”, όπου τα παιδιά διάβασαν βιβλία στη μητρική

Επισκέψεις στο χώρο
Κοινωνικής Δικτύωσης

τους γλώσσα, αφηγήθηκαν ιστορίες και παραμύθια στην
υπόλοιπη ομάδα και ζωγράφισαν τα δικά τους βιβλία
βάσει των ιστοριών που είχαν διηγηθεί κάθε φορά.
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The MFC’s “Summer School” took place during
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July with the participation of children and
teenagers. The program focused in learning and
practicing Greek through creative activities and
games, since it was important for most of the
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participants to prepare for the new school year.
Additionally, each week the group visited the
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multilingual library of the organization “We
Need Books”, were children read books in their
mother tongue, narrated stories and fairytales to

Visits in the Social
Area

the rest of the group and painted their own books
based on the stories they discussed each day.
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