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

88
Επισκέψεις & Πληροφορίες
στην Υποδοχή του Κέντρου

Ο Αύγουστος επιφύλασσε πολύ όμορφα νέα για την
ομάδα του Πολυδύναμου Κέντρου και ιδιαίτερα για
την Κοινωνική Υπηρεσία μας! Στο πλαίσιο μακράς
συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την
Ελλάδα, μία φοιτήτρια ψυχολογίας από το Τμήμα
Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης πρόκειται να ξεκινήσει την πρακτική
της άσκηση δίπλα στην έμπειρη επαγγελματική ομάδα
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της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου μας. Η εξέλιξη

Αιτήματα που
διαχειρίστηκε
Κοινωνική υπηρεσία

αυτή μας γεμίζει με ιδιαίτερη χαρά και ανυπομονησία,
ελπίζοντας ότι το νέο αυτό μέλος στην ομάδα θα
αποκομίσει πλούσια εμπειρία και γνώσεις, ενώ
ταυτόχρονα θα εμπλουτίσει το έργο μας μέσα από τη
φρέσκια ματιά της και τη διάθεση για δημιουργική
δουλειά!

158
Συμμετοχές στα μαθήματα
ελληνικής γλώσσας που
κάλυψαν τις ανάγκες του
ΠΚΠ Αθήνας και
Θεσσαλονίκης
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Hellenic Red Cross
social welfare division
reception and social inclusion department
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Multifunctional Centre of Thessaloniki

88
Visits & Information
provided in the Reception
of the Centre

August held very good news for the team of the
Multifunctional Center and especially for our
Social Service! In the context of the long-term
cooperation that the Hellenic Red Cross has
developed with educational institutions throughout
Greece, a psychology student from the Psychology
Department of the Aristotle University of
Thessaloniki is about to start her internship
alongside the experienced professional team of the
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Social Service of our Center. This development fills

Requests
handled by the
Social Service

us with special joy and impatience, hoping that this
new member in the team will gain rich experience
and knowledge, while at the same time enriching
our project through her fresh look and the mood
for creative work!

158
Participations in
Greek Lessons which
met the needs of MFC
both in Athens and
Thessaloniki
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