ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 4 Σεπτεμρβρίου 2019
«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου
Προσφύγων συνεχίζει να υποστηρίζει ευάλωτους αιτούντες άσυλο και
πρόσφυγες»
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αρωγός της ελληνικής πολιτείας στον ανθρωπιστικό
της τομέα, εξακολουθεί να καλύπτει μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων τις
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των προσφύγων, που ζουν στον αστικό ιστό της
Αθήνας.
Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων, μέσω των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων
που αναπτύσσει, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις κάθε είδους βασικές ανάγκες των
ωφελούμενων όπως είναι η στέγαση, η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, η διασύνδεση
με υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών, η άμεση πληροφόρηση στη

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.
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απασχολησιμότητας.
Οι επισκέψεις στο Πολυδύναμο Κέντρο έχουν αυξηθεί, καθώς τα πολλαπλά και
σύνθετα αιτήματα ανά ωφελούμενο χρήζουν άμεσης υποστήριξης ενώ ενδεικτικός είναι
ο αριθμός καθημερινών επισκέψεων που αγγίζει κατά μέσο όρο τις 300 και ο
αντίστοιχος των τηλεφωνικών κλήσεων που ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 200. Το
προσωπικό και οι εθελοντές του Κέντρου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
να ανταποκριθούν ακόμα και τις ημέρες που οι επισκέπτες αναμένουν μέχρι και στους
κοινόχρηστους χώρους, αφού ο χώρος υποδοχής είναι ασφυκτικά γεμάτος.
Με επαγγελματισμό αλλά και την απαιτούμενη ευαισθησία, ακόμα και απαιτητικές
περιπτώσεις υποθέσεων όπως μονογονεϊκές οικογένειες, έγκυες γυναίκες χωρίς
στέγαση, πολύτεκνες οικογένειες, ηλικιωμένοι, άτομα με δυσκολία πρόσβασης στην
υπηρεσία ασύλου, υποστηρίζονται ανθρωπιστικά με κάθε δυνατό και διαθέσιμο τρόπο.
Εν μέσω συνεχιζόμενων αλλαγών σε διαδικασίες και συνθήκες, το Πολυδύναμο
Κέντρο Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται στο πλευρό κάθε
πρόσφυγα, κάνοντας έργο τις Αρχές και τις ιδέες του Κινήματος.
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