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حقوق اإلنسان، واحترام التنوع تمتع الجميع بنؤمن ب

والعيش المشترك

 

)LION(لالندماج التحالف المحلي 

التوجيهات الخاصة بالحصول على الخدمات الصحية في 
سالونيك

)LION/ليون(غاية وهدف مشروع 

منسق المشروع

شركاء المشروع

صندوق اللجوء تم تمويل هذا المنشور من قبل
 والهجرة واإلدماج  التابع  لالتحاد األوروبي

)2014-2020(

ها/تتحمل مسؤوليته/ويتحمليمثل محتوى المنشور وجهات نظر المؤلف فقط 
.وحدها

ال تقبل المفوضية األوروبية أي مسؤولية عن 
.التي تحتويهااستخدام المعلومات 

مشاورات بين هيئات المجتمعث يتم إقامة حيتفاعليةبوابة واقعية إنشاء 
بحيث ستتاح الفرصة لجميع األعضاء. بلدان العالم الثالثالمحلي ومواطني 

.بتبادل اآلراء و الخبرات و الممارسات بهدف خلق روابط قوية بينهم 

أرقام هواتف مفيدة

A21 ،2310537690. هاتف، منظمة مكافحة االتجار بالبشر، سالونيك
https://www.a21.org/content/greece/gnqxx4

، 2310620785. ، سالونيك، هاتفهوب سبوت هوب سنتر
2310473010 ،https://www.hopespot.gr

https://www.synigoros.gr
press@synigoros.gr

UT24/U42T

 2103898000. هاتف، كيثي، مركز أبحاث المساواة

8:30-14:30: ، أوقات الدوام2131306600. ، هاتف)شكاوى(أمين المظالم 
) ، 16:30وكل يوم أربعاء حتى ) الجمعة-االثنين

: البريد اإللكتروني/ 
 

الطوارئالوكالة الوطنية لتوفير الدعم النفسي واالجتماعي في حاالت 197
 

 ابتسامة الطفل–القومي للطفلSOSخط 1056

 )EKKA(حماية الطفل الخط القومي ل1107

 KETHEAورية والدعم النفسي، خط المساعدة الف1145

 KETHEA ALPHAالمقامرة، الدعم النفسي لحاالتخط 1114

 من النساءضحايا العنفلقوميخط استغاثة 15900

 https://1109.grUT24/U42Tاالتجار بالبشر، عملياتخط معلومات عن1109

بما في ذلك (خدمات الترجمة الفورية للهيئات الصحيةتقديم
، )المستشفيات في سالونيك

-σε-https://metadrasi.org/campaigns/διερμηνεία
υγείας-φορείς/U42T

 مواقع مفيدة

 الوصول عن معلومات: اليونان في الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية
 اليونان، في لالجئين والبدالت الرعاية نظام إلى

-to-greece/access-in-https://help.unhcr.org/greece/livingUT24

welfare/U42T

 الوصول عن معلومات: اليونان في الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية
 اليونان، في النقدي الدعم إلى

-to-greece/access-in-https://help.unhcr.org/greece/livingUT24

assistance-cash/U42T 

 دعم برنامج عن معلومات: اليونان في الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية
 ،ESTIA - واإلسكان لإلدماج الطوارئ

http://estia.unhcr.gr/el/home_pageUT24 /U42 

 دليل الخدمات االجتماعية لبلدية سالونيك
-https://thessaloniki.gr/wp

-koinonikonodigos-
t/uploads/2017/05/conten

ypiresion.pdf

 )UNHCR(لطالبي اللجوء ذات الصلةدليل المعلومات 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67644

 

المنظمات غير الحكومية للدعم النفسي واالجتماعي

 
. ، هاتفشوارع ديميتريو. وأجأركاديوبوليوس ، شوارع1، براكسيس

2310556145 ،https://www.praksis.gr/elUT24/U42T

، شارع بطليمون 35، جتماعي للشباباالدعم أرسيس للمنظمة
، www.arsis.gr، 2311208056. الهاتفوسيجرو، 

http://arsisthess.blogspot.com

. ، شارع كاساندرو، هاتفA37، المجلس اليوناني لالجئين
2310250045 ،https://www.gcr.gr/index.php/arUT24/U42T

.هاتفباكيريزي، ، شارع با3، ذا سمايل أوف ذا تشايلد
2310250045 ،www.hamogelo.gr

. هاتف، )داخل النفق(، شارع بتولمايون A29، دوكتورز أوف ذا وورلد
thessaloniki@mdmgreece.gr: ، البريد اإللكتروني2310566641

)،النفقداخل (، شارع بتولمايون A29، ناوسوليدرتي -سنتررتيسوليد
، 40-، 231051030.  هاتف

-allileggiis-https://www.solidaritynow.org/kentro
thessalonikis/ ،

hope-for-https://www.solidaritynow.org/home

شوارع لونوس MFC( ،1(مركز الصليب األحمر متعدد األغراض 
 )واتسآب وفايبر(6971736250، 2310270914. هاتف، دراجومي وفامفاكا

، 2316009947. ، هاتفبوليتيكنيو، شارع 31كاريتاس هيالس، 
http://caritas.grUT24/U42T

، 2310534445. ، شارع دوديكانيسو، هاتف7، شارع ديوتيما
http://diotima.org.grUT24/U42T

. شارع إل59، إنترفولف، للنساءات إريدا المتعدد الثقافمركز  
 2311296392.فينيزيلو، هاتف

2310527938. و، هاتف، شارع موناستيري62، استقبال وان داي هوممركز 
 

2310528811.هاتف، شارع أندريا جورجيو، 13، هومليس هوم
 

، شارع 5، دي كي إتش/ألكيوني لرعاية الالجئين اليوميةمركز 
 )واتسآب(6995356962، 2315530644. أورفانيدو، هاتف

 المشردين–مراكز رعاية المحتاجين 

.، هاتف، شارع كريستو بيبسو5، مركز رعاية الالجئين
2310541022 ،http://diotima.org.gr



ما هي األهداف الرئيسية للرعاية االجتماعية؟

في االتحاد لمديرية العمل والرعاية االجتماعية والتكامل فًقا و   
1األوروبي ً الرعاية االجتماعية دوراً نظاملعبي2  ينفي تحسمحوريا

النظام المزايا يشمل. الحياة وتوفير الحماية االجتماعيةنوعية
ملالعحق2مزايا الحماية االجتماعية، (1: جتماعية التاليةاال

الرعاية 5رعاية الطفل،4االجتماعي،المسكن/السكن3والتدريب، 
)المعرضة للخطر(للشرائح المستضعفة والدعم على المدى الطويل 

6و)المصابين بأمراض عقليةمثل كبار السن المستضعفين، أو (
.االجتماعيةاإلعانة )

الالجئين والمهاجرين الحصول /يحق لمقدمي طلبات الحماية الدولية
لوجود اً ومع ذلك، نظر. في البلد المضيفعلى الرعاية االجتماعية 

3كبير بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبيتباين ال يمكن إغفاله
في كيفية تفاعل هؤالء السكان مع نظام الرعاية االجتماعية في البلد 

ً المضيف وأيض الوصول إلى المعلومات للقدرة على بسبب افتقارهم ا
الالجئين /للحصول على الحماية الدوليةن والمتقدميتلقىال ، المناسبة

ها في كثير من األحيان الفوائد االجتماعية التي يحتاجونوالمهاجرين
 .بالتبعية

ت الدراسة المتعلقة باستكشاف ، ركزLIONإطار مشروعفي
والمهاجرين فيما يتعلق بالرعاية الالجئين/الدولييناحتياجات الالجئين

الرعاية والدعم  2اية االجتماعية و الحما مزايا:ىاالجتماعية عل
وطأت أقدامهم وخاصة بالنسبة ألولئك الذين-النفسى واالجتماعي

.مؤخراً أرض اليونان 

أي ؛كز مساهمة الحكومة المحليةتر، ت)اليونان(في الدولة الهيلينية
البلديات، في تنظيم وتوفير الخدمات االجتماعية بشكل أساسي على 

.والرعايةالرفاهمجال 

في بالتخصصالرعاية والدعم النفسيين وأن أتلقىإخبارينأين يمك
الوحدة اإلقليمية في سالونيك؟

في سياق سياستهم . يمكنك االتصال بوحدات الدعم النفسي في البلديات
في سالونيك استشارات االجتماعية، تقدم بلديات الوحدة اإلقليمية 

الهيئة يتم توفير الدعم من قبل أعضاء . مجانية وبرامج دعم نفسي
انظر أعاله من بلديات الوحدة (موعد عبر الهاتف بعد تحديدالمؤهلين 

:االتصال بالمراكز التاليةاً يمكنك أيض). اإلقليمية في سالونيك

، شارع كارولي وديميتريو، 1، مركز الصحة العقلية للقطاع المركزي
-15:00: ، أوقات العمل2313310700. ، هاتفديموكراسيميدان 

 )الجمعة-االثنين(08:00

، شارع سانت 20، مركز الصحة العقلية للقطاعات الشمالية والغربية
-15:00: العمل، أوقات 2313310100. هاتفبابادوبولو، سيكييس، 

 )الجمعة-االثنين(08:00

، 'جريجوريو إي. ، باتر41، مركز الصحة العقلية للقطاع الغربي
-االثنين(08:00-15:00: العمل، أوقات2313310600. هاتف

 )الجمعة

، شارع بابافي 36، فرع سالونيك–مركز الصحة النفسية والبحوث 
8:00-20:00: ، أوقات العمل845130. وكفتانتزوغلو، هاتف

 )الجمعة-الخميس(08:00-15:00) االثنين(

 :الرعاية والدعم النفسي االجتماعي األخرىهيئات

، شوارع المركز الوطني للتضامن االجتماعي في القطاع الشرقي
. ، هاتف)فينيكسإند أوف(ثيوس وإيثنيكيس أنتيسيس 

07:30-15:30: العمل، أوقات 2313313928، 2310471101
)الجمعة-االثنين(

، شارع أليكساندروبوليوس 10، مركز اإلرشاد النسائي في سالونيك
،2310528988، 2310528984.، هاتف)منطقة بوابة المدينة(

 )الجمعة-االثنين(09:00-17:00: أوقات الدوام

، شارع 94، تشيلدرينز فيليجز سوسمركز دعم الطفل واألسرة، 
09:00-18:00: ، أوقات الدوام2310233692. إجناتياس، هاتف

 )الجمعة-االثنين(

–المرض والموتحاالتلرعاية األطفال واألسر فيميريمناشركة
. ، شارع فراغون، هاتف13، في سالونيكالمركز االستشاري

) الجمعة-االثنين(10:00-18:00: ، أوقات العمل2310510010
https://merimna.org.grUT24/U42T

، بيرايا، أنثيون ، شارع47، المركز المجتمعي، ثيرمايكوس بلدية
،2392025887. هاتف

http://www.thermaikos.gr/default.aspx?page=3323

أبستولو وجريجوريو  ، شارع28، المركز المجتمعي، ثيرمي بلدية
، 2313300739. هاتف،ثيرمي، تافاكي

http://www.thermi.gov.gr/infohttp://www.thermi.
gov.gr/info/?page_id=39308

بلدية كاالماريا، مركز بلدية الرعاية االجتماعية والتضامن والصحة 
، شارع أميسو وبابانيكوال، كاالماريا، 18، والمركز المجتمعيالعامة
، 2313314233، 2313314502. هاتف

πολιτική/-http://kalamaria.gr/κοινωνική

ات الخدمالمركز المجتمعي المختص بتقديم، كورديليو بلدية
مافيلي ، شارع6، المهاجريناالجتماعية الملحق بمركز اندماج

، 2310558506، 2310558505.هاتف،إفوسموس،وبيثاجورا
evosmos.gr-www.kordelio

، شارع 2، بلدية الغادا، إدارة حماية وتعزيز الصحة العامة
المركز و2394020802. باباجورجيو إن، الجاداس، هاتف

، 2394025048. هاتف، الغادا،ماتابا،5، المجتمعي
www.lagadas.gr

السياسة المكتب المختص بتطبيقسايكس، –بلدية نابولي 
.، شارع الجنرال سرافي، هاتف1، والمركز المجتمعياالجتماعية 

2313313151،-http://www.dimosneapolis
sykeon.gr/web/guest/koinpol

، 2، بلدية بافلوس ميالس، مركز الخدمات االجتماعية والمجتمع
، 2310020160شارع ليمنو وكازانتزيدي، نيكوبولي، هاتف 

2310020197 ،www.pavlosmelas.gr 

. ، هاتفبلدية بياليا هورتياتيس، قسم الحماية االجتماعية
، شارع سانت كريستوفر 1، ، والمركز المجتمعي2310949620

9092162310: نوفمبر بياليا، هاتف17و
-//www.pileahttps: hortiatis.gr/web/guest/citizenguide/akyp

، أنتيستاسيس ، إيثينكيس36، بلدية تشالكيدونا، الخدمات االجتماعية
والمركز 2391330101، 2391330102. كوفاليا، هاتف

داخل مبنى مركز الرعاية المفتوحة (، شارع فيليبو 35، المجتمعي
، 2962391051. ف، كوفاليا، هات)للمسنين

www.dimos-chalkidonos.gr

، شارع 4، بلدية أوريوكاسترو، مكتب الرعاية االجتماعية
7والمركز المجتمعي،  2313304068.هاتفأرجيروبوليوس، 

 ،

. شارع كارايسكاكي وماكيدونوماشون، بااليوكاسترو، هاتف
2310698253،www.oraiokastro.gr

الخاص بتطبيق مينيمني، المكتب االجتماعي -بلدية أمبيلوكيبوي 
.هاتف، شارع إليس أليكسيو، مينيميني، 10، السياسة االجتماعية

، شارع إليس أليكسيو، 10، والمركز المجتمعي7292752310
http://www.ampelokipi-، 2310729270.. مينيميني، هاتف

menemeni.gr/Default.aspx?tabid=663

. ، الجادة الخامسة، نيا فراسينا، هاتفالمركز المجتمعيبلدية فولفي، 
2397023762 ،2397024427 ،www.dimosvolvis.gr

يلو، سيندوس، شارع فينز،6A،، الخدمات االجتماعيةديلتابلدية 
شارع فينيزيلو، ، 6، ، المركز المجتمعي2313305923. هاتف

، 2313305909سيندوس، هاتف 
https://www.dimosdelta.gr

لونيك الخدمات المجانية التي تقدمها المراكز المجتمعية في ساما
؟وأين تتركز

؟هم أعضاء المراكز المجتمعيةنم

أطباء نفسيين أو /موظفون اجتماعيون واالجتماعيةيعمل في المراكز 
، مثل المتقدمين مستحقي الرعايةمختلف مجموعات ويقدمون خدماتهم 

.الالجئين والمهاجرين/للحماية الدولية

 ة في سالونيكالخدمات االجتماعية المتاحة في الوحدة اإلقليمي

، 55-53، بلدية سالونيك، مديرية الحماية االجتماعية والصحة العامة
،0509015231. شارع موناستيريو، هاتف

δήμο-τον-από-https://thessaloniki.gr/θέλω 

، شارع 57القطاع الشرقي،فياالجتماعيالمركز بلدية سالونيك، 
 8559231331، 8598231331. كلينثوس، هاتف

ملحق بمركز القطاع الشرقيفياالجتماعيالمركز بلدية سالونيك، 
. ، شارع موناستيريو، هاتف93Bخاص باندماج المهاجرين،

2313318649 ،2313318647

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=794
1

https://eur-lex.europa.eu/legal
2

 content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008SC2179&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-

3

 we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/
 emn-studies/emn_synthesis_report_migrant_access_to_social

 _security_2014_en.pdf

على مزايا الحماية االجتماعية والرعاية والدعم االطالعأين يمكنني 
النفسيين في منطقة سالونيك؟

الخدمات االجتماعية لبلديات الوحدة اإلقليمية إدارة يمكنك االتصال ب
 .في سالونيك

 ً تعتبر.العاملة في كل بلديةاإلجتماعيةاالتصال بالمراكز يمكنك أيضا
4368بموجب القانون تم إنشاؤههيكل حديث االجتماعيةالمراكز 

والقرار الوزاري المشترك ) 21A / 21.02.2016الجريدة الحكومية (
)JMC ( الذي يحدد المعايير الدنيا لتشغيله)D23 / ΟΚ.14435-

).(854B '/30.03.2016الجريدة الرسمية / 1135

 :رئيسية محاور ثالثة  على مجانية المجتمعية المراكز تقدمها التي الخدمات
 المواطنين دعم - المعلومات - االستقبال) أ
 الحماية خدمات تقدم التي والهياكل والمؤسسات الخدمات مع التعاون) ب

 االجتماعية
  مستوى تحسين إلى تهدف التي الخدمات توفير) ج

.للمستفيدين االجتماعي االندماج وضمان المواطنين معيشة


