Βόλος, 3 Ιανουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις του Κ.Φ.Α.Α. που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου
Δωρεά της Ευαγγελικής Εκκλησίας Βόλου στους φιλοξενούμενους του Κ.Φ.Α.Α.

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 με πρωτοβουλία της Ευαγγελικής Εκκλησίας Βόλου
πραγματοποιήθηκε μια όμορφη δράση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, με αφορμή την εορτή
των Χριστουγέννων.
Συγκεκριμένα, πέντε (5) μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας επισκέφτηκαν τη δομή και
προσέφεραν σε εικοσιεπτά (27) φιλοξενούμενους του Κέντρου διάφορα είδη ένδυσης,
υπόδησης και προσωπικής υγιεινής.
Οι φιλοξενούμενοι του Κ.Φ.Α.Α. ευχαρίστησαν με συγκίνηση τους επισκέπτες και
εκδήλωσαν την βαθειά ευγνωμοσύνη και ικανοποίηση τους.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ιδιαιτέρως ότι η Ευαγγελική Εκκλησία Βόλου
(http://www.eeevol.gec.gr) έχει εκφράσει την αμέριστη υποστήριξή της στις δράσεις που
υλοποιεί το Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων Βόλου και ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε
κάλεσμά μας.

Επίσκεψη γνωριμίας του ΕΠΑΛ Αγριάς στις εγκαταστάσεις του Κ.Φ.Α.Α.
Το πρωινό της 18ης Δεκεμβρίου μαθητές και εκπαιδευτικοί του Επαγγελματικού Λυκείου
Αγριάς επισκέφτηκαν το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς Βόλου, ώστε
να γνωρίσουν από κοντά τη μονάδα φιλοξενίας προσφύγων που εδρεύει στην περιοχή
τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του τμήματος “Υπαλλήλων
Τουριστικών Επιχειρήσεων”, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και έχοντας
υπόψη την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία, προσήλθαν
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γεμάτοι ενθουσιασμό και με διαφόρων ειδών εδέσματα στις εγκαταστάσεις της δομής,
ώστε να έρθουν σε επαφή με τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό και να
ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια γνωριμίας ανάμεσα
στους επωφελούμενους του Κέντρου και τους μαθητές του σχολείου, κλήρωση δώρου,
επίδειξη αγώνα Κρίκετ, ανταλλαγή κερασμάτων (γλυκά και αναψυκτικά), καθώς και
συζητήσεις για τη ζωή στο Κέντρο και την
κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής
των φιλοξενουμένων της δομής.
Η όμορφη και συγκινητική αυτή εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με την ευχή όλων των
παρεβρισκομένων να επαναληφθεί στο μέλλον,
ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεσμοί
ανάμεσα στο Κέντρο και την εν λόγω σχολική
μονάδα.
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