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Χ. Πίψου 5, Θεσσαλονίκη 
(περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού)
Τηλέφωνο +30 2310541022

Ημέρες Λειτουργίας για το κοινό:
Τρίτη και Πέμπτη 12.00 με 18.00 

Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων 

Το Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων  είναι μια συλλογική προσπάθεια με σκοπό την 
επανόρθωση της αξιοπρέπειας και της ελπίδας των ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο στην 
Ελλάδα, εξαιτίας των κινδύνων στις χώρες που ζούσαν μέχρι σήμερα. 

Το «Κέντρο Φροντίδας» διέπεται από Χριστιανικές αρχές και αξίες και λειτουργεί υπό την 
αιγίδα του Πανελλήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου (Π.Ε.Σ.). Υποστηρίζεται από την AGAPE και 
άλλους Χριστιανικούς οργανισμούς, αλλά και από τις συνεργαζόμενες τοπικές εκκλησίες.



Δραστηριότητες Κέντρου 
Φροντίδας Προσφύγων

Οι εθελοντές μας αποτελούν τον πυλώνα της 
λειτουργίας του Κέντρου Φροντίδας Προσφύγων. 
Είναι αυτοί που με την αγάπη, τη συνέπεια, την 
πιστότητα και το εξαιρετικό πνεύμα 
προσφοράς που έχουν, κάνουν τα πάντα να 
λειτουργούν άψογα  και δείχνουν την Αγάπη 
του Χριστού, στην πράξη. 
Στις μηνιαίες συναντήσεις συνεργατών και 
εθελοντών έχουμε την ευκαιρία να  
συζητήσουμε θέματα που αφορούν στη 
βελτίωση της συνεργασίας μας, αλλά και να 
ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις,  για μια πιο 
εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου μας.

Αν θα ήθελες να βοηθήσεις και εσύ στη λειτουργία του Κέντρου Φροντίδας Προσφύγων, 
μπορείς να επικοινωνήσεις με την Ειρήνη Αναστασοπούλου στο τηλ. +30 6907646546, ή να 
στείλεις ένα email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο: coordinator@carecenter.gr

Μαθήματα ξένων γλωσσών
Συνεχίζονται με επιτυχία τα μαθήματα αγγλικής, 

γερμανικής και ελληνικής γλώσσας. 

Δημιουργική Απασχόληση 
Γυναικών- Μαθήματα 
Ραπτικής
Οι κυρίες που επισκέπτονται το 
Κέντρο είναι ενθουσιασμένες με 
τα μαθήματα ραπτικής, καθώς 
έτσι έχουν τη δυνατότητα, είτε να 
δημιουργήσουν κάτι δικό τους, 
είτε να προσαρμόσουν ένα ρούχο 
που αγαπούν, στα μέτρα τους.
Διανομή Τροφίμων και 
Ρούχων
Σε συνεργασία με την Κεντρική 
Λαχαναγορά, με φούρνους και 
καταστήματα της περιοχής, καθώς 
και με την ευγενική χορηγία 
άλλων οργανισμών, διανέμουμε, 
κάθε εβδομάδα, τρόφιμα και 
ρούχα στους πρόσφυγες.

Παροχή σνακς και ροφημάτων
Οι εθελοντές μας προσφέρουν κάθε εβδομάδα 

σάντουιτς, σνακς, κεράσματα και ροφήματα 
στους πρόσφυγες που επισκέπτονται το Κέντρο.

Εθελοντισμός προσφύγων  
Η δυνατότητα που δίνεται σε πρόσφυγες να 
συμμετέχουν ως εθελοντές στις δράσεις του 

Κέντρου μας, τους κινητοποιεί, τους ενθαρρύνει  
και διευκολύνει την προσαρμογή τους  στην 

ελληνική πραγματικότητα. 

Παιδικά Προγράμματα
Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε συχνά ομάδες 

ή άτομα που απασχολούν δημιουργικά τα 
παιδιά των προσφύγων με παιχνίδια, 

δραστηριότητες, θεατρικά δρώμενα κλπ

Εθελοντές

Έτος 2019

2.771 άτομα
μπόρεσαν να κάνουν ένα 

ζεστό μπάνιο

890 άτομα 
χρησιμοποίησαν τα 

πλυντήρια και τα 
στεγνωτήρια

16.717 άτομα 
είχαν τη δυνατότητα να γευματίσουν, να 

προμηθευτούν ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης, 
καθώς και την ευκαιρία να ακούσουν ένα σύντομο 

μήνυμα από την Αγία Γραφή.
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"... και επί γης Ειρήνη"
Και φέτος είχαμε τη χαρά να διοργανώσουμε τη Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή μας, στο Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων:   Περίπου 450 
άτομα είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία να παραβρεθούν σε  
Χριστουγεννιάτικη γιορτή και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον 
το πρόγραμμα που είχαμε ετοιμάσει.
 

Το νόημα και η σημασία της γιορτής 
παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες 

με τρόπο απλό και κατανοητό, σε τρείς 
διαφορετικές γλώσσες.

Παράλληλα, η ομάδα της  "Χριστιανικής 
Διαπαιδαγώγησης του Παιδιού" 

παρουσίασε με το κουκλοθέατρό 
της, στους μικρούς μας φίλους, το 

γεγονός της γέννησης του 
Χριστού, ενώ η  μουσική ομάδα 
"Crescendo Hellas" τραγούδησε 
τα κάλαντα και άλλα 

Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά 
κομμάτια.

 Στο τέλος της εκδήλωσης προ- 
σφέραμε, σε μικρούς και μεγάλους, 

χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και δώρα. Με τη χορηγία 
αδελφών μας από την Τσεχία, ετοιμάστηκαν προμήθειες και 

πακέτα δώρων, τα οποία δόθηκαν σε 120 παιδιά, 120 οικογένειες 
και 30 άστεγους της περιοχής,  και έτσι είχαμε την ευκαιρία να 

δείξουμε έμπρακτα το νόημα της γιορτής και την ουσία της προσφοράς.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί φέτος μπορέσαμε να 
διοργανώσαμε δύο ομάδες συζήτησης με τους 
πρόσφυγες, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να 
έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τις αρχές, τις 
ηθικές αξίες και τα  πιστεύω της Χριστιανικής 
Πίστης. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι, μέσα 
από τις ομάδες αυτές, τέθηκαν  οι βάσεις για 
σχέσεις φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης, και 
συμπαράστασης ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, καθώς προσβλέπουμε σε πιο τακτικές επισκέψεις σε δομές προσφύγων της 
περιοχής μας, ώστε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε 
τις ανάγκες τους, επισκεφθήκαμε οικογένειες στην περιοχή της Βόλβης, που μας 
υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά. 

 Τέλος, διευρύνοντας τη δράση μας εκτός Θεσσαλονίκης, συνεργαστήκαμε με την τοπική 
εκκλησία της Κατερίνης και διοργανώσαμε προβολή της ταινίας "Μαγδαληνή", με στόχο 
της έναρξη μιας ομάδας βιβλικής μελέτης στην περιοχή.  

Επιπλέον...



Care Center

The Macedonian
Outreach

 Έτος

Πώς μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά τις δράσεις 
του Κέντρου Φροντίδας Προσφύγων (ΚΦΠ)

• Μέσω τραπεζικής μεταφοράς: (Δικαιούχος: AGAPE - ΑΓΑΠΗ)
 Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR82011022300000 22329620714
 Alpha Bank: IBAN: GR6301404120 412002001000244

• Μέσω διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS Online Payments:
(με χρήση αναγνωριστικού στοιχείου ΑΦΜ για πληρωμές προς εταιρείες)

 Agape ΑΦΜ: 090055321

• Μέσω PayPal: Agape E-mail: info@agape.gr

Αιτιολογία: ΚΦΠ και το ονοματεπώνυμό σας
(Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο τηλ. 2310887087  
για την προσφορά σας)

Θέματα Προσευχής
Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον Θεό για...

....την πολύτιμη προστασία και κάλυψη που παρέχει σε όλους μας - συνεργάτες αλλά και εθελοντές- του 
Κέντρου Φρoντίδας Προσφύγων.

...την κάλυψη μέρους από το συνολικό κόστος για την αγορά αυτοκινήτου, το οποίο μας είναι απαραίτητο για 
τις μετακινήσεις και τη μεταφορά προμηθειών (τροφίμων, ρούχων κτλ.) στο Κέντρο μας.

...την ομάδα  των Αραβόφωνων αδερφών που συντονίζουν τις δράσεις ανάμεσα στους Αραβόφωνους και τους 
Κούρδους. 

Αιτήματα προσευχής

Προσευχόμαστε στο Θεό ώστε... 

... να αγγίξει και να κινητοποιήσει εθελοντές που θα μπορέσουν να αναλάβουν, σε μόνιμη βάση, διάφορους 
τομείς δράσεων.

... να μας δώσει την ευκαιρία να διευρύνουμε τις δράσεις μας στους γύρω προσφυγικούς καταυλισμούς.

... να φροντίσει ώστε να καλυφθεί το υπόλοιπο κόστος για την αγορά αυτοκινήτου.

... να φέρει ανθρώπους που θα μπορούν να επικοινωνούν στη γλώσσα Φαρσί, ώστε να διευκολύνουν την 
συνεννόησή μας με τους  πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιράν. 

Care Center
Greek Evangelical Alliance
refugee care center


