
 

 
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, 6 Νοεμβρίου 2020   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων 
Αθήνας 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα 
ξεκίνησε, τον Οκτώβριο του 2020, νέο εκπαιδευτικό κύκλο πάνω σε βασικές 
δεξιότητες ζωής για ενήλικες πρόσφυγες. 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, μέσω των εκπαιδευτικών συναντήσεων που 
πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, αποκτούν γνώσεις και εμπειρία πάνω σε 
διάφορα καθημερινά ζητήματα που τους απασχολούν. Παράλληλα, συμμετέχουν σε 
διαδραστικές εκπαιδεύσεις που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη τόσο πρακτικών όσο 
και κοινωνικών δεξιοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως  η σωστή 
χρήση μάσκας, η αξιοποίηση εφαρμογών πλοήγησης μέσω διαδικτύου, η 
χρησιμότητα του ΑΜΚΑ, η παρουσίαση των αριθμών έκτακτης ανάγκης και η χρήση 
τους κ.ά. 

Σκοπός των συναντήσεων είναι οι ωφελούμενοι πρόσφυγες να βελτιώσουν την 
καθημερινότητά τους, να αυξήσουν την κοινωνική ανθεκτικότητά τους και να 
διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη. Η δραστηριότητα, υλοποιείται στο 
πλαίσιοτων Εκπαιδευτικών Δράσεων για ενήλικες που υλοποιεί το Πολυδύναμο 
Κέντρο, ενθαρρύνοντας την ένταξη των προσφύγων που διαμένουν στον αστικό 
ιστό.  
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Athens, 6 November 2020 

Press Release 

TrainingProgramonLife Skills by the Multifunctional Center for Refugees in 

Athens 

The Multifunctional Center for Refugees of the Hellenic Red Cross in Athens launched this month, a new training course on basic 
life skills for adult refugees. 

The beneficiaries of the Center through the educational meetings that take place every week, are trained on basic skills for their 
daily life and at the same time, receive important knowledge on various daily issues, in order to improve their daily life, increase 
their social resilience and facilitate their social inclusion. In particular, adult learners participate in interactive trainings that 
encourage the development of both practical and social skills, covering a wide range of topics, such as the proper use of the 
mask, the use of web browsing applications, the usefulness of AMKA (social security number), the presentation of emergency 
numbers and their use etc. 

The activity is implemented in the framework of the Educational Actions for adults implemented by the Multipurpose Center 
encouraging the integration of refugees living in the urban area of Athens. At the weekly sessions of the activity, the 
beneficiaries of the Center are given the opportunity to practice basic life skills that are required to perform everyday tasks, 
while at the same time they are given vital general information on a variety of common topics in order to cope with everyday 
challenges, build their resilience and find themselves a step closer to social inclusion. 

From tips on the use of navigation applications and the advisable use of a surgical mask, to the explanation of the use of the 
Social Insurance number and the Emergency Numbers in Greece, the adult trainees participate in the interactive workshops that 
encourage the development of practical as well as social skills.  

The activity is held within the Educational Activities for Adults program that the Multifunctional Center carries out in order to 
encourage resilience and social inclusion of the refugees that live around the urban setting of Athens. 


