
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επαναλάβουν όλο το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων μέσα από μια τελική 
ομαδική δραστηριότητα αξιολόγησης. Σε ομάδες των 3 ή 4, οι συμμετέχοντες έπρεπε να φτιάξουν αφίσες πάνω 
στην κλίση ρημάτων και αντωνυμιών, τα γένη των ουσιαστικών, συνδυασμό γραμματικής και λεξιλογίου για 
προτάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν πως η πλειονότητα των συμμετεχόντων κατέχει το επίπεδο Α2 ελληνικών και 
νιώθει πολύ άνετα με την καθημερινή προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Ελληνικα. Η δραστηριότητα, η 
οποία ολοκληρώθηκε εν μέσω κερασμάτων (εξού και …«βαριά»), ζεστού τσαγιού και ευχάριστης ατμόσφαιρας, 
βοήθησε τους συμμετέχοντες να διαπιστώσουν την εντυπωσιακή πρόοδό τους στα ελληνικά. Στο τέλος της 
ημέρας, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και της διάθεσης των συμμετεχόντων ήταν προφανής, ενώ οι αφίσες 
στολίζουν πλέον την αίθουσα διδασκαλίας, κάτι που οι ίδιοι οι περήφανοι δημιουργοί τους ζήτησαν.

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.
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συμμετοχές σε ατομικές 
και ομαδικές δράσεις 
ψυχολογικής 
υποστήριξης

πρόσφυγες έχουν 
υποστηριχτεί από την 
κοινωνική υπηρεσία

ενέργειες της Τηλεφωνικής 
Γραμμής μέσω σταθερού 
τηλεφώνου, Whatsapp και 
Viber

επισκέψεις στο 
Πολυδύναμο

παιδιά συμμετείχαν σε 
ψυχοκοινωνικές 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

ενήλικες σε μαθήματα 
Ελληνικών και Αγγλικών

πρόσφυγες έλαβαν 
νομικές συμβουλές
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Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
                                          ΚΕΝΤΡΟΑθήνα
Θεσσαλονίκη

Σύνθετες περιπτώσεις έρχονται ακόμα στο  Πολυδύναμο Κέντρο και απαιτούν 
αυξημένη οργάνωση και έρευνα, ώστε να βρεθούν κατάλληλες λύσεις.

Παρατηρήθηκε αύξηση των υποθέσεων 
που απαιτούν την προετοιμασία 
εγγράφων και αιτήσεων για τη 
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης 
μέσω των Πρεσβειών.

Η Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής 
ασχολήθηκε με την επικοινωνία με 
δικηγόρους για διάφορες υποθέσεις, 
καθώς και με δημόσιες υπηρεσίες, 
όπως η Υπηρεσία Ασύλου και οι 
Εφορίες, ώστε να επιλυθούν τα 
ζητήματα των προσφύγων.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του 
Πολυδύναμου Κέντρου κατάφερε να 
βρει στέγαση για μια γυναίκα από το 
Κονγκό σε ξενώνα μόνων γυναικών.

Πραγματοποιούνται ακόμα εγγραφές 
στα δημόσια σχολεία από τους 
κοινωνικούς λειτουργούς.



10
συμμετοχές σε 
ατομικές και ομαδικές 
δράσεις ψυχολογικής 
υποστήριξης

168
παραπομπές 
συνοδείας

488
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εθνικότητες που υποστηρίχτηκαν 
από τους κοινωνικούς λειτουργούς

Ίωνος Δραγούμη & Βαμβακά 1
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 54631Θεσσαλονίκη

Αθήνα

mfc-thes@redcross.gr
2310.270-914 

WhatsApp-Viber 
+306971736250

Καποδιστρίου 2, 
Αθήνα, Ελλάδα, 10682

mf@redcross.gr
+30 210 514 0440

WhatsApp-Viber 
+30693472 4893
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                                          ΚΕΝΤΡΟΑθήνα
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Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεργάστηκε στενά με την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και 
τη Διοτίμα πάνω σε υποθέσεις έμφυλης βίας. Η 
Κοινωνική Υπηρεσία συνεργάστηκε επίσης με 
ξενώνες και πραγματοποίησε 2 επιτυχημένες 
παραπομπές σε ασφαλείς ξενώνες για γυναίκες.

Σε συνεργασία με την ομάδα Συνοδείας του 
Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού οργανώθηκαν 
ιατρικές παραπομπές, προσφέροντας ολιστική 
υποστήριξη.

Υλοποιούνται 5 τάξεις εκμάθησης 
Ελληνικών και Αγγλικών από 
εθελοντές του ΕΕΣ, οι οποίοι είναι 
επαγγελματίες δάσκαλοι. Αυτό το 
μήνα δόθηκαν βιβλία και 
εκπαιδευτικό υλικό στους 
μαθητές, γεγονός που τους έκανε 
να χαμογελάσουν και να το 
ευχαριστηθούν.


