
   

 

Για την υποστήριξη των προσφύγων που ζουν στον αστικό ιστό και την κάλυψη των αναγκών τους 
που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες μέσω Πολυδύναμων 
Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του Ε.Ε.Σ. 

πραγματοποίησε επίσκεψη στο Παιδικό Μουσείο 
 

 
 

Η ομάδα παιδιών του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, η οποία συμμετέχει σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού και 

ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα, επισκέφθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου το Παιδικό 

Μουσείο.  

Αντικείμενα που κάνουν φυσαλίδες από σαπουνόνερο, εργοτάξιο από εργαλεία και 

κύβους και υπεραγορά τροφίμων αποτέλεσαν κάποιους από τους σταθμούς 

παιχνιδιού στους οποίους συμμετείχαν τα παιδιά πρόσφυγες του Κέντρου.  

Όλοι ενθουσιάστηκαν με τις δράσεις του Μουσείου, οι οποίες στοχεύουν στην 

εκπαίδευση των παιδιών μέσα από εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης που 

στηρίζονται στο βιωματικό παιχνίδι.  

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της κοινωνικής στήριξης και της ένταξής τους, 

προγραμματίζεται η υλοποίηση και άλλων επισκέψεων σε χώρους πολιτιστικού και 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. 

Ευχαριστούμε θερμά το Μουσείο που μας παρείχε τη δυνατότητα αυτή! 



   
 

 
To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion and 
integration, core services are offered, through Multifunction Centres (MFCs) in Athens and 
Thessaloniki. 

 

Athens, 12th of October 2018 

 
PRESS RELEASE  

 
HRC MFC Athens realizes a visit to the Children’s Museum 

 

 

 

On 26th of September, the group of children of JRC MFC Athens, which participates in 

the educational and psychosocial activities, visited the Children’s Museum. 

The children kept themselves occupied with the three main stations of the museum: 

Bubble fun (different objects that make bubbles out of soapy water), building site 

(play tools and blocks) and supermarket (different play foods). 

The Museum offers various thematic areas that introduce children to an alternative 

educative approach where children can explore while playing.  

Within the frame of reinforcing the social support and integration of refugee 

children, it is scheduled to realize more visits in places of cultural and educational 

interest. 

We would like to thank the museum for giving us this opportunity! 

 

 


