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Από το Νοέμβριο του 2021,  το ΠΚΠ Θεσσαλονίκης

έχει ξεκινήσει μία νέα συνεργασία με την Υπηρεσία

Νομικής Συμβουλευτικής του ΠΚΠ Αθήνας, με

σκοπό τη διαχείριση περιπτώσεων που αφορούν σε

ζητήματα νομικής φύσεως, είτε μέσω της παραπομπής

αυτών στην ως άνω υπηρεσία του ΠΚΠ Αθήνας είτε

μέσω διενέργειας σχετικών επικοινωνιών της

Κοινωνικής Υπηρεσίας με τη Νομική Σύμβουλο της

Αθήνας προς λήψη ανατροφοδότησης ή/και σχετικής

συμβουλευτικής για την κατάλληλη διαχείριση της

εκάστοτε περίπτωσης. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τον Δεκέμβριο, το

ΠΚΠ Θεσσαλονίκης συζήτησε με το ΠΚΠ της Αθήνας

τη διαχείριση υπόθεσης μιας Ιρανής αιτούσας άσυλο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση απαιτούσε προσεκτική και

διεπιστημονική προσέγγιση με τη συμμετοχή της

Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Νομικής

Συμβουλευτικής, του Υπηρεσίας Προστασίας του ΕΕΣ

και γνωμοδοτήσεων από εξωτερικούς Οργανισμούς-

Συνεργάτες.

 

Δεκέμβριος 2021

Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης

Περιπτώσεις που

υποστηρίχθηκαν από

την Κοινωνική

υπηρεσία

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

319

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

69

Μαθητές ελληνικής

γλώσσας

25
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Visits in the

Reception of the

Centre
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Cases served by

the Social

Service

 

social welfare division
Hellenic Red Cross

319

reception and social inclusion department

69

Students at the Greek

Lessons

25

Since November 2021, the MFC of

Thessaloniki has started a new collaboration

with the Migrant Advice Bureau Service

(MABS) of MFC Athens to manage cases

related to issues of legal nature, either by

referring them to the aforementioned service

of MFC Athens or by conducting relevant

communications with the Legal Advisor of

Athens to receive feedback and/or relevant

advice for the proper management of each

case.

 

As part of this collaboration, in December, the

MFC of Thessaloniki discussed with the MFC

of Athens the management of a case of an

Iranian asylum seeker. This case required a

careful and interdisciplinary approach with

the participation of the Psychosocial Service,

the MABS, the Protection Service of HRC and

opinions from external partner organizations.

 


