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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

MFC Athens

Κατά τον μήνα Ιούνιο, πραγματοποιήθηκε στο
ΠΚΠ Αθήνας εκπαίδευση της νέας ομάδας

εθελοντών κοινότητας.
Παρακολουθώντας τη βασική εκπαίδευση, οι

εθελοντές μαθαίνουν για την ιστορία και τις αρχές
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Διεθνούς

Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς
Ημισελήνου, γνωρίζουν τον σκοπό λειτουργίας και

τη φιλοσοφία του Πολυδύναμου Κέντρου
Προσφύγων, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας

που ακολουθείται από το προσωπικό και τους
εθελοντές του ΕΕΣ. Συνολικά 13 άτομα

συμμετείχαν στο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης
και στην ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες του

Κέντρου. 
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι εθελοντές

ξεκίνησαν την περίοδο πρακτικής τους άσκησης,
υποστηρίζοντας τις υπηρεσίες του κέντρου και
κατανοώντας στην πράξη, με τη βοήθεια του

προσωπικού και των παλαιότερων εθελοντών, το
πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των

υπηρεσιών.
Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας

καλωσορίζει με ενθουσιασμό τους νέους εθελοντές
στην ομάδα του!

 

Δεν υλοποιήθηκαν

Ψυχοκοινωνικές

Δραστηριότητες για

παιδιά λόγω θερινής

περιόδου

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

Επισκέψεις στο χώρο

Κοινωνικής Δικτύωσης

1251
461

Ενέργειες

από την

Κοινωνική

Υπηρεσία

για την

υποστήριξη

προσφύγων

1159
Επισκέψεις στο προφίλ

του Κέντρου στο Google

115

507

Συμμετοχές

στα

μαθήματα

Ελληνικών

και

Αγγλικών 

Αιτήματα στην

Τηλεφωνική

Γραμμή 

9330

144
Συμμετοχές στις

Ψυχοκοινωνικές

Δραστηριότητες

Ενηλίκων

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

Πρόσφυγες

υποστηρίχθηκαν από

την Υπηρεσία Νομικής

Συμβουλευτικής
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Multifunctional Centre of Athens

MFC Athens

social welfare division
Hellenic Red Cross

Visits in the Social

Area

1251461
Actions

made by the

Social

Service for

refugee

support

1159
Visits in MFC’s

profile in Google

Refugees supported

by the Migrant

Advice Bureau

Service

115

507

Participants

in the Greek

and English

language

classes

Requests to the

Hotline

9330

Psychosocial Support

Activities for Children

didn't took place due

to summer season

144
Participants to the

Psychosocial Support

Activities for Adults

reception and social inclusion department

During June, a new training of community
volunteers took place in the MFC Athens.
By following the basic training, volunteers

learn about the history and principals of
Hellenic Red Cross and the International

Movement of Red Cross and Red Crescent
Societies, understand the operational goal

and philosophy of the Multifunctional
Centre for Refugees and the code of

conduct that is adhered by all personnel
and volunteers of the HRC. A group of 13
participants followed the basic training and
the information sessions with the services

of the MFC.
When the training was completed, the

volunteers started their internship period,
by supporting the services of the Centre
and getting practical knowledge on the

daily operation of the Centre.
The MFC of Athens welcomes the new

volunteers in its team!
 


