
 
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 
Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρακτική εργαστηριακή άσκηση φοιτητών 
στην Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας 

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα τρίμηνης Πρακτικής 
Εργαστηριακής Άσκησης φοιτητών και φοιτητριών 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολυετούς 
συνεργασίας του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και 
συγκεκριμένα του Πολυδύναμου Κέντρου 
Προσφύγων Αθήνας με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και για αυτό το 
εξάμηνο. 

Λόγω των μέτρων ενάντια στην εξάπλωση του COVID-
19, η πρώτη περίοδος της πρακτικής άσκησης 
πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, μέσω 
εισηγήσεων που έγιναν διαδικτυακά. Οι φοιτητές 

έπρεπε να παρακολουθήσουν συγκεκριμένο αριθμό παρουσιάσεων από επαγγελματίες σε 
διαφορετικούς τομείς της Κοινωνικής Εργασίας. 

Η ομάδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΠΚΠ Αθήνας πραγματοποίησε μία σειρά από τέσσερις 
παρουσιάσεις, οι οποίες είχαν τις εξής θεματικές:  

- Κατανόηση και διαχείριση του στρες και του άγχους λόγω COVID-19 
- Ο ρόλος της πολιτισμικής διαμεσολάβησης στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας (με 
συμμετοχή πολιτισμικού διαμεσολαβητή/διερμηνέα από την ομάδα της Τηλεφωνικής Γραμμής του 
Κέντρου) 
- Παρουσίαση δύο μελετών περίπτωσης (case studies) όπου συζητήθηκαν και αναλύθηκαν δύο 
πραγματικά περιστατικά που είχε κληθεί να αναλάβει η Κοινωνική Υπηρεσία, καθώς και οι τρόποι 
διαχείρισής τους.  

Οι συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον κατά την παρακολούθηση των 
εισηγήσεων, ενώ είχαν τη δυνατότητα στο τέλος κάθε συνάντησης να συζητήσουν και να θέσουν 
ερωτήσεις πάνω στα θέματα που παρουσιάστηκαν. 

Η δεύτερη περίοδος της πρακτικής πραγματοποιήθηκε δια ζώσης το διάστημα 18/05 έως 11/06 με 
την παρουσία των δύο φοιτητριών που τοποθετήθηκαν στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας, 
κατόπιν διενέργειας self-test και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.  
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Athens, 28th of June 2021 

PRESS RELEASE 

Internship of university students at the Social Service of MFC Athens 

The 3-months internship that the Social Work 
University students have to complete was finalised. 
This program is a result of the long-term collaboration 

between the Social Welfare Division and in specific the 
Multifunctional Centre for Refugees in Athens, with 
the Department of Social Work of the University of 
West Attica. 

Due to the measures against the spread of COVID-19, 
the first period of the internship took place online. The 
students had to follow a specific number of lectures of 
professionals in different areas of Social Work.  

The Social Service of the MFC Athens conducted a 
series of four presentations, which covered the following topics: 

- Understanding and managing stress and anxiety due to COVID-19 

- The role of cultural mediation in the management of cases of SGBV (with the participation of a 
cultural mediator/ interpreter of the Hotline team of the MFC) 
- Presentation of two case studies during which there was a discussion of cases that the Social Service 
had to manage and the way of managing the cases 

The participants showed a great interest during the lectures and they had the opportunity to discuss 
and ask questions on the topics that were presented, at the end of each lecture. 

The two students that had their internship placement at the MFC Athens for the period between 18/05 
until 11/06, finalised their internship with physical presence in the MFC, after taking self- tests and 
keeping all necessary protection measures. 

The second period of the internship took place during the period 18/05 to 11/06 with the physical 
presence of the two female students who were placed in the Multifunctional Centre for Refugees in 
Athens, after conducting a self-test and following all the necessary protection measures. 

 


