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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

6944

AB

επισκέψεις στο
Πολυδύναμο

1937

ενέργειες της Τηλεφωνικής
Γραμμής μέσω σταθερού
τηλεφώνου, Whatsapp και
Viber

142

πρόσφυγες έχουν
υποστηριχτεί από την
κοινωνική υπηρεσία

180

ενήλικες σε μαθήματα
Ελληνικών και Αγγλικών

09

νέοι εθελοντές
εκπαιδεύτηκαν

20

πρόσφυγες έλαβαν
νομικές συμβουλές

44

παιδιά συμμετείχαν σε
ψυχοκοινωνικές
υποστηρικτικές
δραστηριότητες

88

συμμετοχές σε ατομικές
και ομαδικές δράσεις
ψυχολογικής
υποστήριξης

Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Πολυδύναμο Κέντρο με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον
αρμόδιο για τα θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών του Δήμου της Αθήνας και την Υπεύθυνη του
Συντονιστικού Κέντρου για θέματα μεταναστών και προσφύγων (ACCMR) με σκοπό τη διερεύνηση περαιτέρω
συνεργασίας και ευκαιριών κοινής χρηματοδότησης. Τέθηκε σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει την παρουσίαση
του Πολυδύναμου στην ομάδα Στεγαστικού Προγράμματος του Δήμου, καθώς και τη συνάντηση των ομάδων,
Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) και Πολυδύναμου, για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων.

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με
το πρόγραμμα, τα μαθήματα και τους
κανόνες του σχολείου. Λόγω θετικής
τροφοδότησης από τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου,
αντίστοιχες
ενέργειες
θα
υλοποιούνται κάθε μήνα με την παρουσία
διερμηνέων, εξασφαλίζοντας έτσι την
αμφίδρομη κατανόηση.

Τα παιδιά πρόσφυγες συμμετείχαν στις παρακάτω
δραστηριότητες:
o
Επίσκεψη σε κοντινά πάρκα και παιδικές χαρές
o
Περιήγηση στο λόφο του Λυκαβηττού με το τελεφερίκ
(όλα τα παιδιά) και στο Μουσείο Παιδιών (1η-3η τάξη)rade)
o
Ενισχυτική Διδασκαλία
o
Συζητήσεις σε μικρές ομάδες με θέμα την πρόοδο στο
σχολείο
o
Εκμάθηση Ελληνικών με την δασκάλα του
Πολυδύναμου
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Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης

11

AB

14

35

ενήλικες σε
μαθήματα Ελληνικών
και Αγγλικών

νέοι εθελοντές
εκπαιδεύτηκαν

1761

99

επισκέψεις στο
Πολυδύναμο

συμμετοχές σε
ατομικές και ομαδικές
δράσεις ψυχολογικής
υποστήριξης

123

παραπομπές
συνοδείας

0
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012

97

πρόσφυγες
παρέλαβαν
κάρτες μετρητών

21%
Ιράκ

115

18%

Συρία

ενέργειες από τους
κοινωνικούς
λειτουργούς

13%
11%

Ιράν

Αφγανιστάν

εθνικότητες που υποστηρίχτηκαν
από τους κοινωνικούς λειτουργούς

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων μας για την ένταξη των προσφύγων,
ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος εκπαίδευσης εθελοντών του
Πολυδύναμου Κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι θεματικές
ενότητες αφορούσαν στις έννοιες ανθρωπισμού, την
ιστορία, τις αρχές του Κινήματος και προσωπικές
δεξιότητες.
Την
εκπαίδευση
υποστήριξαν
προσωπικό
του
Πολυδύναμου,
του
Περιφερειακού
Τμήματος
Θεσσαλονίκης και άλλων ΜΚΟ. 20 ώρες πρακτικής
ακολούθησαν μετά την εκπαίδευση. Οι εθελοντές που
απασχολούνται
ως
διαπολιτισμικοί
μεσολαβητές
καλύπτουν πολλές γλώσσες όπως Κουρδικά, Ουρντού,
Φαρσί, Αραβικά και Τουρκικά, διευρύνοντας τις υπηρεσίες
του Κέντρου σε διαφορετικές εθνικότητες
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Το Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε ο κύκλος
Αγγλικών και Ελληνικών μαθημάτων που
άρχισε τον Ιούνιο. Τον Οκτώβριο προβλέπεται
να ξεκινήσουν δύο καινούρια τμήματα.
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν μαθήματα
εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών για
την απόκτηση βασικών γνώσεων, με στόχο τη
διευκόλυνση στην εύρεση εργασίας. Όλες οι
εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται από
εκπαιδευμένους εθελοντές του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
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