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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.

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας
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Η Κοινωνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση και
καθοδήγηση, ώστε οι εξυπηρετούμενοι να υποστηριχθούν σχετικά με τις διαδικασίες, που εφαρμόζονται στην
ελληνική κοινωνία. Χάρτες και οδηγίεςπροσφέρονται από το προσωπικό του Κέντρου. Ευαισθητοποίηση για την
Ελλάδα, την ιστορία και την κοινωνία της παρέχεται στα μαθήματα εκμάθησης γλωσσών για ενήλικες και τις
δραστηριότητες για παιδιά.

Λόγω της πρόσφατης αλλαγής των καιρικών
συνθηκών, οι περιπτώσεις άστεγων ατόμων που
ζήτησαν προστατευμένα καταλύματα και ρούχα
αυξήθηκαν
στο
Κέντρο.
Πραγματοποιήθηκε
συνεργασία της Υπηρεσίας Νομικής Συμβουλευτικής
με άλλους Εθνικούς Συλλόγους (Γαλλίας, Γερμανίας και
Αυστρίας) για περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης.
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Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης
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ενέργειες από τους
κοινωνικούς
λειτουργούς

15
9

Ιράν

Πακιστάν

εθνικότητες που υποστηρίχτηκαν
από τους κοινωνικούς λειτουργούς

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου βοηθήσαμε 21 πρόσφυγες μέσω των
κοινωνικών λειτουργών μας, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως ευάλωτοι
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θέσει ο Διεθνής Ανθρωπιστικός
Νόμος και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 8 από τις
υποθέσεις αυτές ήταν θύματα έμφυλης βίας και 2 ήταν θύματα
βασανιστηρίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι
διαθέσιμοι δίαυλοι παραπομπών. Σε 6 υποθέσεις έμφυλης βίας έγινε
ολοκληρωτική διαχείριση της υπόθεσης με κλείσιμο ραντεβού για
ιατρική υποστήριξη, με συνοδεία και πετυχημένη παραπομπή 4 εξ
αυτών σε ειδικούς ξενώνες φιλοξενίας για επιζώντες έμφυλης βίας.
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