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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

MFC Athens

Επαναπροσδιορισμός

των Ψυχοκοινωνικών

Δραστηριοτήτων για

παιδιά

Μετά από αίτημα της Γραμματείας των Εξωτερικών
Ιατρείων του Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς", η Τηλεφωνική
Γραμμή μετέφρασε σε 5 γλώσσες (αραβικά, γαλλικά,
φαρσί/ νταρί, παστού και ουρντού) φυλλάδιο οδηγιών
για τον προγραμματισμό ιατρικού ραντεβού μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας "1535".
Το ΠΚΠ Αθήνας, ως πρόγραμμα ένταξης, συνεχίζει να
στηρίζει πρωτοβουλίες που βοηθούν τον προσφυγικό
και μεταναστευτικό πληθυσμό να πληροφορηθεί και να
κατανοήσει βασικές διαδικασίες, ώστε να μπορεί να
εξυπηρετείται αυτόνομα για καθημερινές του ανάγκες.

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

Επισκέψεις στο χώρο

Κοινωνικής Δικτύωσης

380171 Ενέργειες

από την

Κοινωνική

Υπηρεσία

για την

υποστήριξη

προσφύγων

2320
Επισκέψεις στο προφίλ

του Κέντρου στο Google

63

Αιτήματα στην

Τηλεφωνική

Γραμμή 

4737

27
Συμμετοχές στις

Ψυχοκοινωνικές

Δραστηριότητες

Ενηλίκων

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

Πρόσφυγες

υποστηρίχθηκαν από

την Υπηρεσία Νομικής

Συμβουλευτικής

Συμμετοχές στα τεστ

κατάταξης και στα

πρώτα Μαθήματα

Ελληνικών και

Αγγλικών του νέου

κύκλου

64

Στο πλαίσιο των δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης
ενηλίκων του ΠΚΠ Αθήνας και της συνεργασίας με το

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) στην Αθήνα,
ωφελούμενες της Ομάδας Γυναικών συμμετείχαν στο διήμερο

εργαστήριο «Fragmented travel» που υλοποιήθηκε από
καλλιτέχνες του έργου IMPROVISA και του Τμήματος

Μάθησης του ΕΜΣΤ. Με βάση τη συλλογή του ΕΜΣΤ, η
Σμαράγδα Νιτσοπούλου (Ελλάδα), άνοιξε διάλογο για την
έννοια του ταξιδιού και ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να

προτείνουν τη δική τους μοναδική ερμηνεία των έργων τέχνης
που συνάντησαν. Φαντάστηκαν τις δικές τους ιστορίες και

εξέφρασαν την αντίληψή τους σχετικά με το ταξίδι μέσα από
την τέχνη, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή IMPROVISA.

Νέα συνεργασία με το ΕΜΣΤ

Υποστήριξη πρωτοβουλίας του Γ.Ν.Α "Γ. Γεννηματάς
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Multifunctional Centre of Athens

MFC Athens

social welfare division
Hellenic Red Cross

Visits in the Social

Area

380171
Actions

made by the

Social

Service for

refugee

support

2320
Visits in MFC’s

profile in Google

Refugees supported

by the Migrant

Advice Bureau

Service

63

Participants in

placement tests and

first lessons of Greek

and English language

classes

Requests to the

Hotline

4737

Rescheduling of the

Psychosocial Support

Activities for Children 

27
Participants to the

Psychosocial Support

Activities for Adults

reception and social inclusion department

64

Initiative support of G.N.A. G. "Gennimatas"
Following a request from the Reception of External
Medical Clinics of the General Hospital of Athens "G.
Gennimatas", the Hotline translated in 5 languages
(arabic, french, farsi/ dari, pashto and urdu) a brochure
with guidelines on how to schedule a medical
appointment via the electronic platform "1535".
Following its role as an integration program, the MFC
Athens continues to support initiatives that help the
refugee and migrant population to receive information
and understand basic procedures in order to meet their
daily needs autonomously.

New collaboration with EMST
As part of the MFC Athens psychosocial support activities for

adults and the collaboration with the National Museum of
Contemporary Art in Athens, the Women Group participated
in the two-day workshop “Fragmented travel” implemented

by artists of the IMPROVISA project and the EMST Learning
Department. Based on the EMST collection, Smaragda
Nitsopoulou (Greece), has opened a dialogue about the

meaning of travel and has encouraged participants to propose
their unique interpretation of the artworks they encountered.

They imagined their own stories and expressed their notion of
traveling through art, by using the IMPROVISA App.

 


