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Κοινωνικός Χώρος | 20-24/6 – 12.00-14.00
Ο Κοινωνικός Χώρος του ΠΚΠ Αθήνας θα είναι ανοιχτός προς το κοινό, το οποίο θα μπορεί να
γνωρίσει από κοντά το Κέντρο και τις δράσεις του

Νηπιαγωγείο | 20-24/06 - 09.00-11.00
Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μαζί με τους γονείς τους θα
περάσουν μία εβδομάδα με κοινές δραστηριότητες γύρω από τη θεματική της αμοιβαίας
φροντίδας.
          Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι ανοιχτή για το κοινό

Μικροί συγγραφείς σε δράση! | 20-23/06 – 12.00-13.00
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία που θα
περιλαμβάνουν όμορφες στιγμές από τη ζωή τους, μηνύματα αγάπης και κομμάτια κολλάζ.
Αυτό το εργαστήριο θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν την ομορφιά της
διαφορετικότητας και τη σημασία της αποδοχής και υποστήριξης του ενός προς τον άλλο. 
          Δραστηριότητα για παιδιά 6-12 ετών
          Αυτή η δραστηριότητα είναι ανοιχτή με προεγγραφή
          Για παραπάνω πληροφορίες και συμμετοχή παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Φωτεινή
Πλατσατούρα, τηλ. +30 210 5126300

Youth Club | 24/06 - 16.00-18.00
Η ομάδα των εφήβων του ΠΚΠ Αθήνας θα συνεχίσει τις συναντήσεις της για τη δημιουργία
μιας stop motion ταινίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Διακρίσεις.
          Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι ανοιχτή για το κοινό

Ομάδα Γυναικών | 20/06 & 23/06 – 11.00-13.00 
Η Ομάδα Γυναικών του ΠΚΠ Αθήνας θα πραγματοποιήσει της εβδομαδιαίες της συναντήσεις,
οι οποίες θα είναι ανοιχτές προς το κοινό. Οι γυναίκες θα αναλάβουν τον ρόλο των
εμψυχωτών για τις νέες συμμετέχουσες και όλες μαζί θα δημιουργήσουν κοσμήματα και
χειροτεχνίες!
          Η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς το κοινό με drop in

Εργαστήρι κοσμήματος για εφήβους | 21/06 - 15.30-17.30
Οι έφηβοι θα καλωσορίσουν τους φίλους τους σε ένα ανοιχτό εργαστήριο κατά τη διάρκεια
του οποίου θα δημιουργήσουν όμορφα καλοκαιρινά αξεσουάρ και θα διασκεδάσουν!
          Η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς το κοινό με drop in

Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας

Καποδιστρίου 2, 10682, Αθήνα

+30 210 5126300



Τουρνουά πινγκ-πονγκ μεταξύ του προσωπικού, των εθελοντών κοινότητας και των
ωφελούμενων 
Μπουφές με σνακς και αναψυκτικά για τους επισκέπτες

Ανοιχτή Μέρα στο ΠΚΠ Θεσσαλονίκης | 27/06 - 10.00-15.00
Το Κέντρο θα είναι ανοιχτό προς επίσκεψη και το κοινό θα μπορεί να ενημερωθεί για τις
υπηρεσίες που παρέχονται. 
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης

Ίωνος Δραγούμη & Βαμβακά 1, 54631, Θεσσαλονίκη

+30 2310 270914 

Δομή Καρά Τεπέ, Λέσβος

Τουρνουά Ποδοσφαίρου | 22/06 - 10.00-14.00
Τουρνουά Ποδοσφαίρου μεταξύ των παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο εντός της δομής και
των παιδιών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της οργάνωσης Movement on the
Ground

Δομή Ριτσώνας

Έκθεση φωτογραφίας με υλικό που παράχθηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου
φωτογραφίας
Δημιουργικές ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες για παιδιά 
Αθλητικές δραστηριότητες
Σκάκι & επιτραπέζια παιχνίδια

Σύμπλεγμα δράσεων | 22/06 - 10.00-14.00

Εργαστήρια Απασχολησιμότητας | 21/06 – 15.30–17.30 & 23/6 - 14.00-16.00
Παρουσίαση ευκαιριών απασχόλησης από τον όμιλο COCOMAT και τη ΓΣΕΕ
          Η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς το κοινό με drop in

Δράση Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης | 20/06, 22/06 & 24/06 - 13.30-15.30
Ομάδα 8-15 ωφελούμενων (ηλικίας 13+) θα συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το ΕΜΣΤ



“Αναμνήσεις από την πατρίδα μου”
Εργαστήριο ζωγραφικής σε καμβά (ΚΦΑΑ Γ) | 20/06 - 13.00-16.00 
          Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι ανοιχτή προς το κοινό

Επίσκεψη στην έκθεση “Plásmata: Bodies, Dreams, and Data” 
στο Πεδίον του Άρεως | 20/06 - 18.00-21.00
          Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι ανοιχτή προς το κοινό

Τουρνουά Ποδοσφαίρου (ΚΦΑΑ Α, Β & Γ) | 21/06 – 10.00-13.00
          Αυτή η δραστηριότητα δεν είναι ανοιχτή προς το κοινό

Μαγειρική για τους γείτονές μας (ΚΦΑΑ Γ) | 22/06 – 14.00-18.00 
Τα παιδιά θα προετοιμάσουν μικρά γεύματα και θα τα μοιράσουν σε ευάλωτες ομάδες που
βρίσκονται στη γειτονιά τους 

Θερινό Σινεμά στην αυλή! (ΚΦΑΑ Α, Β & Γ) | 23/06 - Έναρξη προβολής: 20.00
Τα παιδιά προσκαλούν τους γείτονές τους για να δουν μία ταινία όλοι μαζί!
          Αυτή η δραστηριότητα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Για συμμετοχή παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τον Γιώργο Μπαλαχούτη, τηλ. +30 210 8250296

Εργαστήριο Χορού | 24/06 - 10.30-12.30

Διαγωνισμός καραόκε | 24/06 - 13.00-15.00

Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας
(ΚΦΑΑ Α’, Β’ και Γ’)

          Οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι ανοιχτές μόνο για τους φιλοξενούμενους του Κέντρου

Συζήτηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Πόλεμο
και την Ειρήνη | 20/06 - 11.00-13.00

Συζήτηση για τη Διαφορετικότητα και τον Ρατσισμό | 21/06 – 11.00-13.00

Εργαστήριο ζωγραφικής  | 22/06 – 11.00-13.00 
Εργαστήριο ζωγραφικής με θεματική σχετική με τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις
προηγούμενες ημέρες

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Καλαβρύτων



Προβολή ταινίας και συζήτηση | 23/06 - 19.00-21.00

Πολυπολιτισμική κουζίνα! | 24/06 - 13.00-17.00
Τα παιδιά και το προσωπικό θα ετοιμάσουν παραδοσιακά φαγητά από τις χώρες καταγωγής
τους

          Οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι ανοιχτές μόνο για τους φιλοξενούμενους του Κέντρου

Επίσκεψη στον Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Ατόμων 
με Αναπηρίες «Ηλιοτρόπια» | 16/06 - 09.30-14.30
Τα παιδιά θα επισκεφθούν τους χώρους του συνεταιρισμού και θα συμμετέχουν σε εργαστήρια
κηπουρικής.

Αθλητικές δραστηριότητες και BBQ | 20/06 - 12.00–17.00

Επίσκεψη στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου  | 21/06 - 10.00-15.00
Η ομάδα θα επισκεφθεί το Μουσείο και θα κάνει βόλτα στην πόλη του Βόλου

Επίσκεψη στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας για την παρακολούθηση
της συναυλίας της Ορχήστρας Νέων «Ιωνία» | 23/06 - 19.00–22.00

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου
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Social Space | 20-24/6 – 12.00-14.00
The Social Space of the MFC Athens will be open for the public to get to know the Centre and its
activities

Kindergarten | 20-24/06 - 09.00-11.00
The children that participate in the Kindergarten program together with their parents will have a
week of activities together within the thematic of healing and self-care. 
          This activity is not open to the public

Little writers in action!  | 20-23/06 – 12.00-13.00
During the meetings the children will create their own books that will include beautiful
moments of their lives, messages of love and collage. This workshops will help children
understand the beauty of diversity and the importance of accepting and supporting each other.  
          Activity for children 6-12 years old
          This activity is open for registration
          For more information and participation please contact Fotini Platsatoura, tel. +30 210 5126300

Youth Club | 24/06 – 16.00-18.00 
The group of teenagers of the MFC Athens will continue its sessions in creating a stop motion
movie about Human Rights and Discrimination. 
          This activity is not open to the public

Women’s Group | 20/06 & 23/06 – 11.00-13.00 
The Women’s Group of the MFC Athens will have its regular weekly meetings that will be open
to the public. The women will take the role of the facilitator for the new participants and all
together they will create jewelry and crafts! 
          Participation is open to the public with drop in

Jewelry Workshop for teenagers | 21/06 - 15.30-17.30
Teenagers welcome their friends to an open workshop during which they will be able to create
beautiful summer accessories and have fun!
          Participation is open to the public with drop in

Job Counseling Workshops | 21/06 – 15.30–17.30 & 23/6 - 14.00-16.00
Presentation of employment opportunities by the COCOMAT group and GSEE (General
Confederation of Greek Workers)
          Participation is open to the public with drop in

Multifunctional Center for Refugees in Athens

Kapodistriou 2, 10682, Athens

+30 210 5126300



Ping-pong tournament between staff, community volunteers and beneficiaries
Buffet with snacks and beverages for the visitors

Open Day at the MFC Thessaloniki  | 27/06 - 10.00-15.00
The Center will be open for visiting by the public can get information on the provided services. 
At the same time the following activities will take place:

Multifunctional Center for Refugees in Thessaloniki

Ionos Dragoumi & Vamvaka 1, 54631, Thessaloniki

+30 2310 270914 

Kara Tepe Camp, Lesvos

Football Tournament  | 22/06 - 10.00-14.00
Football Tournament between children that attend school within the camp and children that
participate in the activities of the organization Movement on the Ground

Ritsona Camp

Photographic exhibition  of the material produced during workshop of photography
Creative PSS activities for children
Sports activities
Chess & board games

Set of actions | 22/06 - 10.00-14.00

PSS Activity | 20/06, 22/06 & 24/06 - 13.30-15.30
A group of 8-15 beneficiaries (aged 13+) will participate in group psychosocial support activities
by EMST (National Museum of Contemporary Art Αthens)



“Memories from my country”
Painting in canvas workshop (Shelter C) | 20/06 - 13.00-16.00 
          This activity is closed to the public

Visit at the exhibition “Plásmata: Bodies, Dreams, and Data” 
at Pedion toy Areos | 20/06 - 18.00-21.00
          This activity is closed to the public

Football Tournament (Shelters A, B & C) | 21/06 – 10.00-13.00
          This activity is closed to the public

Cooking for our neighbors (Shelter C) | 22/06 – 14.00-18.00 
The minors are going to prepare small meals and distribute them to vulnerable groups within
their neighborhood 

Open Air cinema at the backyard (Shelters A, B & C) | 23/06 - Starts: 20.00
The minors invite their neighbors to watch a movie together!
          This activity is open to the public. For participation please contact Yorgos Balachoutis, 
tel. +30 210 8250296

Dancing workshop (Shelters A, B & C) | 24/06 - 10.30-12.30

Karaoke (Shelters A, B & C)  | 24/06 - 13.00-15.00

Shelters for Unaccompanied Minors in Athens
(Shelters A, B and C)

          The following activities are open only for residents of the shelter

Discussion on Human Rights, War and Peace | 20/06 - 11.00-13.00

Discussion on Diversity and Racism | 21/06 – 11.00-13.00

Painting workshop  | 22/06 – 11.00-13.00 
Painting workshop with reflection on the themes of discussion of the previous days

Shelter for Unaccompanied Minors in 
Kalavryta



Movie screening and discussion | 23/06 - 19.00-21.00

Multicultural kitchen! | 24/06 - 13.00-17.00
Minors and staff are going to prepare traditional food from their countries of origin

          The following activities are open only for residents of the shelter

Visit to the Cooperative for people
with Disabilities “Iliotropia” | 16/06 - 09.30-14.30
The minors will visit the facilities of the cooperative and will participate in gardening workshops

Sports and BBQ | 20/06 - 12.00–17.00

Visit at the Museum of the City of Volos  | 21/06 - 10.00-15.00
The group will visit the Museum and have a stroll at the city of Volos

Visit at the Open Municipal Theatre of Nea Ionia for the concert of the Youth
Orchestra “Ionia” | 23/06 - 19.00–22.00

Shelter for Unaccompanied Minors in Volos


