
                                                                             

 

Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών τους 
που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες μέσω 
Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

 

 
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επίσκεψη του Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας  

στο “Book & Play” 

 
Στις 16 Νοεμβρίου, τα παιδιά ηλικίας 3- 6 ετών, που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 

Πολυδύναμου Κέντρου Αθήνας επισκέφθηκαν το “Book & Play” στην πλατεία Θεάτρου.  

Η ομάδα συμμετείχε στην δραστηριότητα «ART Mini- Makers» που διοργανώνεται από την 

“We Need Books”, που πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με 

τις δραστηριότητες που περιλάμβαναν παιχνίδι, αφήγηση παραμυθιών στη γλώσσα τους 

και καλλιτεχνικές κατασκευές! 

Οι δράσεις «Προετοιμασία για τον παιδικό σταθμό» αποτελούν συνεργασία των 

Παιδαγωγών και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Πολυδύναμου Κέντρου. Καθώς η Κοινωνική 

Υπηρεσία ακολουθεί τις διαδικασίες εγγραφής των παιδιών στους δημόσιους παιδικούς 

σταθμούς και έως ότου βρεθεί θέση για αυτά, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν 3 

φορές την εβδομάδα τις δραστηριότητες του προγράμματος που στοχεύουν στην ομαλή 

ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ανυπομονούμε ήδη για την επόμενη επίσκεψή μας στο “Book & Play”! 

 

 



                                                                                             

 

To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion and 
integration, core services are offered, through Multifunction Centres (MFCs) in Athens and 
Thessaloniki.

 

 

 
Athens, 28th of November 2018 

PRESS RELEASE  
 

MFC Athens visits “Book & Play” 

 

On 17th of November, children aged between 3-6 years old, that participate in the activities 

for children of the Multifunctional Centre of Athens (HRC) visited “Book & Play” in Plateia 

Theatrou in Athens. 

The group participated in the activity “ART Mini- Makers” of the NGO “We Need Books” that 

takes place every Friday. The children were excited with the activities that included playing 

games, storytelling in their own languages and making art handcrafts! 

The project “Preparation for the kindergarten” is a collaboration between the Educators and 

Social Service of MFC Athens. While the Social Service is following the procedures in order to 

enroll the children to school and until their placement is possible, they can participate in the 

activities of this program 3 times per week in order to facilitate their smooth integration into 

the educational system.  

We look forward to our next visit to “Book & Play”! 

 

 


