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Στη διάρκεια του Οκτωβρίου, τέθηκαν τα θεμέλια για την

ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στο Πολυδύναμο Κέντρο

Θεσσαλονίκης και το Περιφερειακό Τμήμα του ΕΕΣ στη

Θεσσαλονίκη προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες

Ουκρανών προσφύγων, όπως αυτές έχουν εντοπιστεί μέσα

από την επαφή που έχουμε μαζί τους από τον Μάρτιο 2022

και την εμπειρία που έχουμε συνεπώς αποκομίσει.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου μας και εκπροσώπων

από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης και τον Τομέα

Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης και

Προγραμμάτων, προκειμένου να συζητήσουμε την ιδέα

διαμόρφωσης κινητής μονάδας στη Θεσσαλονίκη, η οποία

να εστιάζει στις ανάγκες του ωφελούμενου πληθυσμού από

την Ουκρανία. Αναμένουμε όλοι μαζί με ανυπομονησία να

δούμε ένα τέτοιο εγχείρημα να λαμβάνει σάρκα και οστά!!

 

Οκτώβριος 2022

Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης

τομεασ κοινωνικησ προνοιασ
Ελληνικος Ερυθρος Σταυρος

116

διευθυνση υποδοχησ και κοινωνικησ ενταξησ

76

132

Επισκέψεις & Πληροφορίες

στην Υποδοχή του Κέντρου

Συμμετοχές στα μαθήματα

ελληνικής γλώσσας που

κάλυψαν τις ανάγκες του

ΠΚΠ Αθήνας και

Θεσσαλονίκης

Αιτήματα που

διαχειρίστηκε

Κοινωνική υπηρεσία
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October 2022

Multifunctional Centre of Thessaloniki

Visits & Information

provided in the Reception

of the Centre

Requests

handled by the

Social Service

 

social welfare division
Hellenic Red Cross

116

reception and social inclusion department

76

Participations in

Greek Lessons which

met the needs of MFC

both in Athens and

Thessaloniki

132

During October, the foundations were laid for the

development of collaboration between the

Multifunctional Center for Refugees of Thessaloniki and

the HRC Regional Department in Thessaloniki to meet

the basic needs of Ukrainian refugees, as they have been

identified through the contact we have had with them

since March 2022 and the experience we have thus

gained. Specifically, a meeting was held between the

Social Service of our Center and representatives from the

Regional Department of Thessaloniki and the

Department of International Cooperation,

Organizational Development and Programs, in order to

discuss the idea of   setting up a mobile unit in

Thessaloniki, which focuses on the needs of the

benefiting population from Ukraine. We all look forward

to seeing such a venture come to fruition!

 


