
Για την υποστήριξη των προσφύγων που ζουν στον αστικό ιστό και την κάλυψη των 
αναγκών τους που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες 
μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου (MFC) στην Αθήνα. 
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πρόσφυγες συμμετείχαν 
σε ομαδικές 
δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και 
προετοιμασίας 
απασχολησιμότητας

πρόσφυγες έχουν 
υποστηριχτεί από την 
κοινωνική υπηρεσία

ενέργειες της Τηλεφωνικής 
Γραμμής μέσω σταθερού 
τηλεφώνου, Whatsapp και 
Viber

επισκέψεις στο 
Πολυδύναμο

παιδιά συμμετείχαν σε 
ψυχοκοινωνικές 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

ενήλικες ολοκλήρωσαν
τον κύκλο μαθημάτων 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές

AB

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Η ομάδα νέων του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων συμμετείχε σε ένα εκπαιδευτικό διήμερο στην 
Πάρνηθα, στις 15 και 16 Φεβρουαρίου. Ο Παιδαγωγός και 7 έφηβοι πρόσφυγες είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και να ζήσουν μια περιπέτεια στο χιόνι! Ήταν μια ευκαιρία 
για την ομάδα να κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της και να περάσει ποιοτικό χρόνο.

Οι ενότητες για τις δεξιότητες ζωής, που έχει αναπτύξει το Πολυδύναμο Κέντρο 
καλύπτονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Ελληνικών κι Αγγλικών. Σύμφωνα με το 
επίπεδο του κάθε τμήματος, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να θυμηθούν (ή να 
μάθουν) νέες λέξεις και βήμα-βήμα να σχηματίσουν φράσεις και προτάσεις. Τα θέματα 
περιλαμβάνουν τις καθημερινές συναλλαγές στην ελληνική κοινωνία, συμβουλές για 
έξυπνες αγορές και το πώς να ξεπεράσουμε μια γρίπη.



To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion 

Athens.

Hellenic
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refugees participated 
in group psychosocial 
support activities and 
the  employability 
preparedness program

refugees have 
been supported by 
the social service 

communications of the 
Hotline via Landline, 
Whatsapp and Viber

visitors in 
the MFC

children participating in 
structured psychosocial 
support activities

students completed the 
cycle for the Greek and 
English courses for adults

refugees received 
paralegal advice

A B

MFC Athens

The group of the Youth Club of the Multifunctional Centre for Refugees participated in an educational 
weekend in Parnitha mountain on the 15 and 16 of February. The Pedagogue and 7 teenage refugees got the 
opportunity to talk about environmental issues and get some adventure in the snow! It was an opportunity for 
the group to have a break from their daily lives and spend quality time with their peers.

The MFC’s Life skills modules are implemented during the English and Greek language 
classes. Depending on the level of each group, participants were encouraged to recall 
(or learn) basic words and step-by step were developed into phrases and then full 
sentences. The topics included daily transactions in the Greek society, tips on smart 
shopping and how to get over the �u.


