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Οκτώβριος 2021

Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης

Τον Οκτώβριο οι εθελοντές ξεκίνησαν εξ

αποστάσεως μαθήματα ελληνικών με την

εκπαιδευτικό του Πολυδύναμου Κέντρου.

Τα μαθήματα κατατάσσονται στο επίπεδο

ελληνομάθειας Α1 και λαμβάνουν χώρα

δύο φορές την εβδομάδα. Είναι διάρκειας

90 λεπτών. Τα μαθήματα στοχεύουν στην

περαιτέρω εκπαίδευση των εθελοντών αλλά

και στην ένταξή τους στην ελληνική

κοινωνία. Ακόμη, ξεκίνησε μια νέα

συνεργασία με τον ΜΚΟ "Φάρος

Ελπίδας", ο οποίος παραπέμπει

ωφελούμενους για τα μαθήματα

ελληνικών.

Περιπτώσεις που

υποστηρίχθηκαν από

την Κοινωνική

υπηρεσία

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

303

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

83

Μαθητές ελληνικής

γλώσσας

30

Μαθήματα ελληνικών για τους

εθελοντές του Κέντρου

A1
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Multifunctional Centre of Thessaloniki

Visits in the

Reception of the

Centre
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Cases served by

the Social

Service

 

social welfare division
Hellenic Red Cross

303

reception and social inclusion department

83

Students at the Greek

Lessons

30

In October the volunteers started

online Greek lessons with the

educator of the Multifunctional

Center. The lessons are A1 level and

take place twice a week with a

duration of 90 minutes per each

lesson. The classes aim at the training

of the volunteers, but also at their

integration in the Greek society. Even

more, a new cooperation with an

NGO named “Faros Elpidas” started,

as they make referrals to the

beneficiaries for the Greek language

classes.

Greek lessons for the

volunteers of the Centre

A1
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Νοέμβριος 2021

Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης

Στις 24 Νοεμβρίου, τριμελής

εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ενάντια στο Ρατσισμό και τη

Μισαλλοδοξία (ECRI) επισκέφτηκε το

ΠΚΠ Θεσσαλονίκης συνοδεία δύο

διερμηνέων. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η

λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με τις

πρακτικές που εφαρμόζουν τα ΠΚΠ

Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τη

διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος

στο επίπεδο της υποδοχής και της

κοινωνικής ένταξης. Οι πληροφορίες

πρόκειται να αξιοποιηθούν για τη σύνταξη  

από την ως άνω Επιτροπή έκθεσης ως προς

τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια για

την υποστήριξη του προσφυγικού

πληθυσμού.

 

Περιπτώσεις που

υποστηρίχθηκαν από

την Κοινωνική

υπηρεσία

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

403

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

53

Μαθητές ελληνικής

γλώσσας

28
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Multifunctional Centre of Thessaloniki

Visits in the
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Centre
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Cases served by

the Social

Service

 

social welfare division
Hellenic Red Cross

403

reception and social inclusion department

53

Students at the Greek

Lessons

28

On November 24, a three-member

delegation of the European Commission

against Racism and Intolerance (ECRI)

visited the MFC of Thessaloniki

accompanied by two interpreters. The

purpose of the visit was to receive

feedback on the practices applied by the

MFCs of Athens and Thessaloniki

aiming at the management of the

refugee issue regarding reception and

social inclusion. The information

received will be utilized for the

development of a report by ECRI on the

practices carried out throughout the

Greek territory for the support of the

refugee population.

 


