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Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης
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Επισκέψεις & Πληροφορίες
στην Υποδοχή του Κέντρου

Οι εθελοντές κοινότητας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων και συμβάλλουν καθοριστικά
στην εύρυθμη λειτουργία των δράσεων του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να ανοίγουμε διαρκώς τις πόρτες μας σε
ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία των εθελοντών
κοινότητας, να βοηθήσουν ανθρώπους με κοινά βιώματα και
ανάγκες, και να απολαύσουν τα ψυχικά και συναισθηματικά
οφέλη που προσφέρει η εμπειρία αυτή και στους ίδιους.
Ο Απρίλιος, αποτέλεσε τον μήνα, στη διάρκεια του οποίου ξεκίνησε
μία νέα περίοδος αιτήσεων με σκοπό την ένταξη νέου δυναμικού
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στην ομάδα των εθελοντών κοινότητας. Προσεχώς, στη θερινή

Αιτήματα που
διαχειρίστηκε
Κοινωνική υπηρεσία

περίοδο, θα οριστικοποιηθεί η ανανεωμένη σύσταση της ομάδας και
θα πραγματοποιηθούν η εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των
νέων μελών.
Οι υποψήφιοι που προέκυψαν στη διάρκεια του Απριλίου είναι
συνολικά 1 γυναίκα και 5 άντρες! Η εν δυνάμει συνεισφορά τους
σε γλωσσικό επίπεδο είναι:
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Ουκρανικά

Αραβικά

Κουρδικά

Συμμετοχές στα μαθήματα
ελληνικής γλώσσας
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Ουρντού

Τούρκικα

Σομαλικά

Hellenic Red Cross
social welfare division
reception and social inclusion department
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Multifunctional Centre of Thessaloniki
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Visits & Information
provided in the Reception
of the Centre

Community volunteers are an integral part of the
Multifunctional Center for Refugees and make a decisive
contribution to the smooth running of its activities. In this
context, it is significant to constantly open the door to people
who want to live the experience of community volunteers, to
help people with common experiences and needs, and to enjoy
the mental and emotional benefits that this experience offers to
themselves.
April was the month during which a new season of
applications began with the aim of bringing new blood to the
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community volunteers’ team. Soon, in the summer season, the

Requests
handled by the
Social Service

training and internship of the new members will take place.

renewed composition of the group will be finalized, and the

The candidates that emerged during April are a total of 1
woman and 5 men! Their potential contribution at the linguistic
level is:
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Ukrainian

Arabic

Kurdish

Urdu

Turkish

Somali

Participations in
Greek Lessons
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