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Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού λειτουργεί το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων 
(ΠΚΠ) από το 1998 συνεχώς και το 2017 με την τεχνική 
υποστήριξη του Δανέζικου Ερυθρού Σταυρού, το 
πρόγραμμα μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή και διεύρυνε 
τις υπηρεσίες του. Βρίσκεται στην Αθήνα και ο στόχος 
του προγράμματος είναι να υποστηρίζει τους μετανάστες 
και πρόσφυγες να νιώθουν ασφαλείς, συνδεδεμένοι και 
ενημερωμένοι και να διευκολύνεται η ένταξή τους στην 
Ελληνική κοινωνία.

Τα ΠΚΠ λειτουργούν με ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και την 
ενίσχυση των προσφύγων και των μεταναστών ώστε να αποκτήσουν αυτονομία στην καθημερινή τους 
ζωή. Το ΠΚΠ επίσης στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν νέα δίκτυα με άλλους 
ανθρώπους σε παρόμοιες καταστάσεις παρέχοντας την αίσθηση της κοινότητας, η οποία είναι δύσκολο 
να επιτευχθεί σε ένα αστικό περιβάλλον.

Το ΠΚΠ είναι ένα κέντρο που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών στους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση τους, παρέχοντας 
συμβουλευτική και κατευθύνσεις ως προς τις διαδικασίες και τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών προς όφελος των προσφύγων και των μεταναστών.
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Επισκέψεις

Υποθέσεις 
Κοινωνικής 
Υπηρεσίας

Ιατρικά ραντεβού 
δεσμεύτηκαν και 
διευκολύνθηκαν από την 
Κοινωνική Υπηρεσία

Ενήλικες συμμετείχαν 
στις δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
στήριξης σε ομάδες 

Άτομα υποστηρίχθηκαν 
από την Υπηρεσία 
Νομικής Συμβουλευτικής 
σε θέματα δικαιωμάτων 
και διαδικασιών

Εθελοντές σε 
σταθερή βάση από 
το μεταναστευτικό/
προσφυγικό πληθυσμό.

Κλήσεις στην 
Τηλεφωνική Γραμμή

Νέες εγγραφές 
παιδιών στις 
δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης

Μαθητές ολοκλήρωσαν 
τον κύκλο μαθημάτων 
Αγγλικών και 
Ελληνικών
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Νέες εγγραφές 
παιδιών στις 
δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης

15
3

Το Πολυδύναμο Κέντρο υλοποιεί 
στοχευμένες δραστηριότητες 
για παιδιά διαφορετικών ηλικιών 
καθόλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους.

Επισκέψεις71.819

Ιαν

9.047

7.200
6.627

6.016

5.126 5.097

3.712

5.467

4.600 4.806
4.080

10.041

Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ



52019 Ανασκόπηση

μαθητές 
ολοκλήρωσαν

ενεργοί 
μαθητές σε 
κάθε κύκλο

Ενήλικες 
συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής 
στήριξης σε 
ομάδες

17
7

618 120 Η γλώσσα είναι δύναμη. Η 
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 
μπορεί να βελτιώσει την 
καθημερινή ζωή και να διευρεύνει 
τους ορίζοντες. Μπορεί να 
αναπτύξει την αυτοπεποίθηση, 
να βοηθήσει στη δημιουργία 
σχέσεων, να βοηθήσει να έρθεις 
σε επαφή με ένα νέο πολιτισμό και 
κουλτούρα. Και μπορεί επίσης να 
είναι διασκεδαστική!

2 μήνες ο κάθε 
κύκλος

τον κύκλο 
μαθημάτων 
Αγγλικών και 
Ελληνικών

Στο Πολυδύναμο Κέντρο, 
παρέχονται εστιασμένες 
δραστηριότητες ενηλίκων σε 
ομάδες, που στοχεύουν στην 
ψυχοκοινωνική ανθεκτικότητα 
των ενηλίκων με στόχο να τους 
βοηθήσουμε να ανταπεξέλθουν 
στις ανάγκες μιας νέας ζωής..
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Κλήσεις στην 
Τηλεφωνική Γραμμή

Άτομα υποστηρίχθηκαν από την Υπηρεσία Νομικής 
Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και 
διαδικασιών

43.671
32

3

Παροχή σωστής, επικαιροποιημένης 
πληροφόρησης, υποστήριξης και 
συμβουλών σχετικά με τους μετανάστες 
και πρόσφυγες στην Ελλάδα σε σύνολο 
12 γλωσσών.

Η Υπηρεσία Νομικής 
Συμβουλευτικής σε θέματα 
δικαιωμάτων και διαδικασιών 
είναι μια υπηρεσία παροχής 
νομικής πληροφόρησης και 
κατευθύνσεων σχετικά με τα 
διαφορετικά στάδια του ασύλου, 
τα δικαιώματα των μεταναστών 
και προσφύγων, καθώς και 
την έκδοση εγγράφων για τις 
δημόσιες υπηρεσίες.
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Εθελοντές σε 
σταθερή βάση.

Εθελοντικές 
Ώρες

Εθελοντικές 
Ώρες

Υποθέσεις 
Κοινωνικής 
Υπηρεσίας

35
5.
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2

2.
27

6
1.

36
9

Η κοινωνική διαχείριση 
περίπτωσης είναι το είδος 
κοινωνικής εγασίας που 
εστιάζει στο άτομο, στο οποίο ο 
κοινωνικός λειτουργός παρέχει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες, 
πληροφόρηση και συνηγορία 
στον ωφελούμενο.

έλαβαν στήριξη σε διαφορετικά 
αιτήματα όπως η υλική βοήθεια, 
στέγαση, ιατρικά ζητήματα και 
θέματα προστασίας από την 
Κοινωνική Υπηρεσία του ΠΚΠ.

από τους ενήλικες εθελοντές

από το προσφυγικό - 
μεταναστευτικό πληθυσμό.

από τους εκπαιδευόμενους 
εθελοντές-supporters

Ιατρικά ραντεβού 
δεσμεύτηκαν και 
διευκολύνθηκαν 
από την 
Κοινωνική 
Υπηρεσία

4.
42

4
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