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

94
Επισκέψεις & Πληροφορίες
στην Υποδοχή του Κέντρου

Στις 23 & 24 Ιουνίου εκπρόσωποι από το ΠΚΠ Θεσσαλονίκης έλαβαν μέρος
σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε από το Middlesex
University London, στην οποία συμμετείχαν ακαδημαϊκοί από την
Ελλάδα, την Ιταλία και την Αγγλία, μαζί με εκπροσώπους Οργανισμών
και κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον προσφυγικό τομέα. Το
περιεχόμενο της συνάντησης αφορούσε στην προσφυγική κρίση, στην εξέλιξη
αυτής από το 2015 έως σήμερα και στην επιρροή που έχει ασκήσει στα
δεδομένα του πεδίου και των ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η
έγκαιρη και αποτελεσματική συμβολή του Ερυθρού Σταυρού στη διαχείριση
των προσφυγικών ροών σε επίπεδο υποδοχής και κοινωνικής ένταξης μέσα
από τη λειτουργία κατάλληλων και εστιασμένων προγραμμάτων τόσο στα
σημεία εισόδου όσο και στην ενδοχώρα

90
Αιτήματα που
διαχειρίστηκε
Κοινωνική υπηρεσία

70
Συμμετοχές στα μαθήματα
ελληνικής γλώσσας
Στις 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Πρόσφυγα, το ΠΚΠ Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ημέρα ανοιχτών πυλών με
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σκοπό την προσέλκυση και ενημέρωση νέου κόσμου, καθώς επίσης και
τουρνουά πινγκ πονγκ, στο οποίο συμμετείχαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου
μαζί με τους εθελοντές κοινότητας και τα μέλη επαγγελματικής ομάδας.
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Multifunctional Centre of Thessaloniki

94
Visits & Information
provided in the Reception
of the Centre

On June 23 & 24, representatives from MFC in Thessaloniki took part in
a round table meeting organized by Middlesex University London,
which was attended by academics from Greece, Italy and England,
together with representatives of Organizations and State bodies active
in the refugee sector. The content of the meeting was about the refugee
crisis, its evolution from 2015 till today and the influence it has had on
field and research data. In this context, the timely and effective
contribution of the Red Cross to the management of refugee flows at the
level of reception and social inclusion was emphasized through the
operation of appropriate and focused programs both at entry points
and inland.

90
Requests
handled by the
Social Service

70
Participations in
Greek Lessons
On June 27, in the context of the celebration of the World Refugee Day,
the MFC in Thessaloniki organized an open day with the aim of
attracting and informing new people, as well as a table tennis
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tournament, in which the beneficiaries of the Center participated
together with community volunteers and professional team members.

Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος
τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

NEWSLETTER
Ιούλιος 2022

Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης

63
Επισκέψεις & Πληροφορίες
στην Υποδοχή του Κέντρου

Στις 13/07, επισκέφθηκαν το Κέντρο μας δύο εκπρόσωποι της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες που
δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του Protection. Σκοπός της
συγκεκριμένης συνάντησης ήταν η συζήτηση με ωφελούμενους
και επαγγελματίες του Κέντρου, προκειμένου να διερευνηθούν οι
ανάγκες των αναγνωρισμένων προσφύγων και ζητήματα που
σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η συνεργασία αυτή
στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, οπότε το Πολυδύναμο Κέντρο
Προσφύγων διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες του για ανάλογες
συνεργασίες στο μέλλον που θέτουν τον προσφυγικό πληθυσμό
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και τις ανάγκες του στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος!

Αιτήματα που
διαχειρίστηκε
Κοινωνική υπηρεσία

65
Συμμετοχές στα μαθήματα
ελληνικής γλώσσας
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Multifunctional Centre of Thessaloniki

63
Visits & Information
provided in the Reception
of the Centre

On 13/07, our Center was visited by two representatives from
the UN High Commission for Refugees who are active in the
field of Protection. The purpose of the specific meeting was
the discussion with beneficiaries and professionals of the
Center, so as to explore the needs of recognized refugees and
issues related to their living conditions. This collaboration
was crowned with success, so the Multifunctional Center for
Refugees keeps its doors open for similar collaborations in the
future that put the refugee population and its needs at the
epicenter of research interest!
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65
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