Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα στo
πλαίσιo του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για παιδιά στο
Πoλυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Ε.Ε.Σ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχοκοινωνικής στήριξης για παιδιά του Πoλυδύναμου
Κέντρου Προσφύγων του Ε.Ε.Σ. πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα
δραστηριότητες που έφεραν σε επαφή τα παιδιά με την σύγχρονη τέχνη και το θέα τρο.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, στον Κοινωνικό Χώρο του ΠΚΠ έγινε η
παρουσίαση της ταινίας stop- motion, που αφηγήθηκε την ιστορία μιας κοπέλας που ήρθε
από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα. Ακολούθησε έκθεση των χειροτεχνιών που δημιούργησαν
τα παιδιά κατά τη διάρκεια εργαστηρίου σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, η θεατρική ομάδα ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ, στο πλαίσιο του
προγράμματος Culture Luggage, παρουσίασε θεατρική παράσταση που εξιστορούσε
ιστορίες βασισμένες σε δύο παραμύθια. Η παράσταση ήταν ανοιχτή για τα παιδιά και τους
γονείς τους και υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία στα φαρσί.
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
του Πολυδύναμου Κέντρου (MFC) στην Αθήνα.

Athens, 29th of January 2019

PRESS RELEASE
Topic: Hosting of Cultural and PSS Activities within the PSS program for children at
the Multifunctional Centre for Refugees of HRC
Within the frame of the psychosocial support activities for children that take place in
MFC, last week two activities were hosted that allowed children to experience
contemporary art and theatre.
More specifically, on Wednesday 16th of January in the Social Space of the MFC the
projection of the stop- motion movie took place based on a story about the dreams
of a girl that came from Afghanistan to Greece. An exhibition of the handcrafts that
were created by the children that participated in a workshop of the Museum of
Contemporary Art followed.
On Friday 18th of January, the theatre team AEROPLIO presented a theatrical
performance, which is part of the project Culture Luggage, with stories based on two
tales. The performance was open for children and their parents and there was
interpretation in Farsi.

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
του Πολυδύναμου Κέντρου (MFC) στην Αθήνα.

