Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος
τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ
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5163
Αιτήματα στην
Τηλεφωνική
Γραμμή

Αυτό τον μήνα η Υπηρεσία Νομικής
Συμβουλευτικής χειρίστηκε τέσσερις υποθέσεις
ωφελούμενων από την Νιγηρία, την Αιθιοπία και
την Γουινέα, οι οποίοι βρίσκονται υπό Διοικητική
Κράτηση. Κύρια αιτήματα ήταν η παροχή

Τα μαθήματα
Ελληνικών και
Αγγλικών
πραγματοποιήθηκαν
από το ΠΚΠ
Θεσσαλονίκης

πληροφόρησης και συμβουλευτικής σχετικά με τα
δικαιώματά τους και στη συνέχεια η υποστήριξη

Αιτήματα
που
διαχειρίστηκε
Κοινωνική
Υπηρεσία
για την
υποστήριξη
προσφύγων

στην υποβολή μεταγενέστερου αιτήματος ασύλου.

233

83

Αιτήματα που
διαχειρίστηκε η
Υπηρεσία Νομικής
Συμβουλευτικής

Επισκέψεις στο χώρο
Κοινωνικής Δικτύωσης

Επιπλέον, η Υπηρεσία υποστήριξε δύο οικογένειες
στην υποβολή αιτήματος Οικογενειακής Επανένωσης,
ενημερώνοντάς τους για τα απαιτούμενα έγγραφα και
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, ενώ
διαμεσολάβησε επίσης στην επικοινωνία με αρμόδιες
αρχές και φορείς.

Επαναπροσδιορισμός
των Ψυχοκοινωνικών
Δραστηριοτήτων για
παιδιά εν όψει της
νέας χειμερινής
περιόδου

431

Επαναπροσδιορισμός
των Ψυχοκοινωνικών
Δραστηριοτήτων για
ενηλικες και Δράσεων
Απασχολησιμότητας εν
όψει της νέας
χειμερινής
περιόδου

2054
Επισκέψεις στο προφίλ
του Κέντρου στο Google

MFC Athens

Hellenic Red Cross
social welfare division
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Multifunctional Centre of Athens

5163
Requests to the
Hotline

This month the Migrants Advice Bureau Service
handled four cases of beneficiaries from Nigeria,
Ethiopia and Guinea that are under Administrative
Detention. There main request was the provision of
information and advice regarding their rights and,

The Greek and
English language
courses have been
implemented by
the MFC in
Thessaloniki

following that, the support in submitting a
subsequent request for asylum.

431

233

Requests
handled by
the Social
Service for
refugee
support

83
Requests handled by
the Migrant Advice
Bureau Service

Visits in the Social
Area

Additionally, the Service supported two families in
submitting a Family Reunification requests by
providing information on the required documentation
and processed that had to be followed and by
facilitating the communication with the authorities
and other services.

Rescheduling of the
Psychosocial Support
Activities for Children
due to the upcoming
winter season

Rescheduling of the
Psychosocial Support
Activities for Adults
and Employability
sessions due to the
upcoming
winter
season

2054
Visits in MFC’s
profile in Google
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