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آميز جزو حقوق بشر برای همه، احترام به تنوع و همزيستی مسالمت

باورهای ماست

 LION )جامعه با يکپارچگی برای محلی اتحاد(

های اجتماعی در راهنمای دسترسی به خدمات مراقبت

THESSALONIKI

 خانمانبی-برای افراد نيازمند مراکز مراقبتی 

Christou Pipsou Street ,5مرکز مراقبت از پناهندگان،
http://diotima.org.gr، 2310541022. تلفن

Open Day Home62, Monastiriou Streetمرکز پذيرش
2310527938. تلفن

Andrea Georgiou Street ,13ها،خانمانمسکن بی
2310528811 .تلفن

 ALKYONI / "DKH ,5, Orfanidou"مراقبت از پناهندگانمرکز
Street, 6995356962 ,2315530644. تلفن (WhatsApp)

های روانشناختیدهنده حمايتدولتی ارائههای غيرسازمان

PRAKSIS, 1, Arkadioupoleos & Ag. Dimitriou Streets, 
/https://www.praksis.gr/el ، 2310556145. تلفن

ARSISسازمان حمايت اجتماعی از جوانان
35, Ptolemaion & Syggrou Streets ،2311208056. تلفن، 

www.arsis.gr ،http://arsisthess.blogspot.com/

37Α, Kassandrou Streetشورای پناهندگان يونان،
/https://www.gcr.gr/index.php/en، 2310250045. تلفن

)The Smile of the Child(سازمان لبخند کودک
3, Papakiriazi Street ،250160 2310. تلفن ،www.hamogelo.gr

)Doctors of the World(سازمان پزشکان دنيا
, Ptolemaion StreetΑ29)2310566641. تلفن ،)تونل داخل

: thessaloniki@mdmgreece.grايميل

Solidarity Now ،, Ptolemaion StreetΑ29-مرکز اتحاد
، 231051030-40. تلفن ، )تونل داخل(
-allileggiis-https://www.solidaritynow.org/kentro
-for-https://www.solidaritynow.org/home,  thessalonikis/

hope/

)MFC(مرکز چندمنظوره صليب سرخ 
1 Ionos Dragoumi & Vamvaka Streets

)Viberو WhatsApp(6971736250، 914 2310270. تلفن

Caritas Hellas ،31, Politecniou Street
/http://caritas.gr، 2316009947. تلفن

Diotima Street،7, Dodekanisou Street
/http://diotima.org.gr، 2310534445. تلفن

ويژه زنان،Iridaمرکز چندفرهنگی
ΙInterVolve, 59 El. Venizelou Street ،2311296392. تلفن

های مفيدشماره تلفن

 

Α21 ،انسان، قاچاق با مبارزه سازمانThessaloniki
 2310537690، .  تلفن

https://www.a21.org/content/greece/gnqxx4

2310620785. تلفن، Hope Center ،Thessalonikiمرکز اميدبخشی 
2310473010 ،https://www.hopespot.gr/

KETHI ،2103898000. تلفن ،برابری تحقيقات مرکز

14:00-8:30: کاری ساعات، 2131306600. تلفن، )شکايات(بازرس 
16:30و هر چهارشنبه تا ) جمعه-دوشنبه(

https://www.synigoros.gr/ايميل:UT63T63Upress@synigoros.gr

های اضطراری روانی و اجتماعیمرکز ملی ارائه حمايت197

لبخند کودک -وری کمک فتلفن سازمان ملی کودکان برای درخواست 1056
)The Smile of the Child( 

 )EKKA(تلفن ملی حفاظت از کودک 1107

 KETHEAهای روانشناختی فوری، تلفن درخواست کمک و حمايت1145

 KETHEA ALPHAتلفن کمک در زمينه قمار، 1114

 قربانی خشونتتلفن درخواست کمک فوری برای زنان15900

 /https://1109.grرسانی در زمينه قاچاق انسان، تلفن اطالع1109

ارائه خدمات ترجمه شفاهی به نهادهای بهداشتی
، )Thessalonikiهای از جمله بيمارستان(
-φορείς-σε-https://metadrasi.org/campaigns/διερμηνεία

υγείας/

های مفيدسايتوب

UNHCRرسانی در زمينه دسترسی به سيستم رفاهی و اطالع:يونان
هزينه برای پناهندگان در يونان، کمک

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

UNHCRهای مالی در رسانی در زمينه دسترسی به حمايتاطالع:يونان
in-https://help.unhcr.org/greece/living-يونان،  

assistance/-cash-to-greece/access

UNHCRرسانی در زمينه برنامه حمايت اضطراری برای اطالع:يونان
، ESTIA–يکپارچگی و اسکان 

http://estia.unhcr.gr/el/home_page/

 Thessalonikiراهنمای خدمات اجتماعی شهرداری

https://thessaloniki.gr/wp -
content/uploads/2017/05/odigos -koinonikon-ypiresion.pdf 

 )UNHCR(راهنمای اطالعات مفيد برای پناهجويان
U

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67644

 

LIONپروژههدف 

ايجاد پلتفرمی فيزيکی که از طريق آن، بين نهادهای اجتماعی محلی و اتباع کشورهای 
اين دو گروه، اين فرصت را در اختيار خواهند داشت تا . ثالث، مشاوره انجام گيرد

های عملکردی خود را به اشتراک بگذارند، با اين تبادل نظر کرده و تجربيات و شيوه
.وی ميان آنها ايجاد شودهدف که ارتباطی ق

کننده پروژههماهنگ

شرکای پروژه

بودجه تهيه اين بروشور توسط صندوق پناهندگی،
مهاجرت و يکپارچگی اتحاديه 

)2014-2020(اروپا تأمين شده است 

باشد و مسئوليت آن های نويسنده آن میکننده ديدگاهمحتوای اين بروشور، تنها منعکس

ً بر عهده او می ل استفاده از گونه مسئوليتی را در قباکميسيون اروپا هيچ. باشدصرفا

.پذيردنمیمحتوای مندرج در آن



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

های اجتماعی چيست؟اهداف اصلی مراقبت

، 12اجتماعی و يکپارچگی اتحاديه اروپابر اساس قوانين اداره کار، رفاه 
مهمی در ارتقای کيفيت زندگی و فراهم کردن های اجتماعی نقشمراقبت

های اجتماعی، مزايای زير را به همراه مراقبت. کندحمايت اجتماعی ايفا می
              آموزش، و اشتغال )2 اجتماعی، حفاظت با مرتبط مزايای )1: دارد

 مدت بلند حمايت و مراقبت )5کودک، رفاه) 4اجتماعی، اقامت /اسکان )3
کسانی که  يا پذيرآسيب سالمندان مثال عنوان به(پذيرآسيب هایگروه برای

 )6و) روانی هایبيماری دچارجسمی ميباشند يا ) معلوليت (دچار کم توانی 
.اجتماعی حمايت

ان، واجد شرايط دريافت پناهندگان و مهاجر/ المللی متقاضيان حفاظت بين
با اين حال، از آنجا که تفاوت . های اجتماعی در کشور ميزبان هستندمراقبت

3زيادی بين کشورهای عضو اتحاديه اروپا
P در زمينه نحوه تعامل اين

های اجتماعی کشور ميزبان وجود دارد و همچنين ها با سيستم مراقبتجمعيت
/ المللی به دليل فقدان دسترسی به اطالعات مناسب، متقاضيان حفاظت بين

پناهندگان و مهاجران، در اغلب موارد، مزايای اجتماعی که به آن نياز دارند 
.کنندرا دريافت نمی

پناهندگان / المللی ، بررسی نيازهای پناهندگان بينLIONرچوب پروژه در چا
: های اجتماعی، بر موارد زير متمرکز استو مهاجران در رابطه با مراقبت

-اجتماعی -های روانیها و حمايت مراقبت) 2مزايای حفاظت اجتماعی و ) 1
.اندبه ويژه برای افرادی که به تازگی به يونان وارد شده

ها در دولت يونان، مشارکت نهادهای دولتی محلی از جمله شهرداریدر 
ً بر حوزه های رفاه و فراهم کردن و سازماندهی خدمات اجتماعی، عمدتا

.های اجتماعی متمرکز استمراقبت

ها و توانم از مزايای حفاظت اجتماعی و حمايتاز کجا می
مطلع شوم؟Thessalonikiهای روانی اجتماعی در منطقه مراقبت

های ناحيه توانيد با بخش خدمات اجتماعی شهرداریبه اين منظور می
.تماس بگيريدThessalonikiای منطقه

توانيد با مراکز اجتماعی که در هر شهرداری فعال هستند، تماس همچنين می
4368ای هستند که بر اساس قانون های تازهمراکز اجتماعی، نهاد. بگيريد

و تصميم وزارتی مشترک ) 21A / 21.02.2016نشريه رسمی دولت (
)JMC (ندکدهای عملکرد آن ها را تعيين میکه حداقل استاندار،)D23/ 

ΟΚ.14435-1135 / 854نشريه رسمی دولتΒ '/ 30.03.2016 ( تأسيس
.اندشده

ارائه Thessalonikiچه خدمات رايگانی توسط مراکز اجتماعی در 
رکز آنها بر کجاست؟شود و تممی

خدماتی که مراکز اجتماعی بطور رايگان ارائه ميدهند بر سه محور اصلی متمرکز 
حمايت شهروندان –اطالع رسانی –پذيرش ) الف:ميباشد
و مراکز ارائه خدمات حفاظت اجتماعی همکاری با سازمانها ب) 
شهروندان و ادغام اجتماعی کسانیبا هدف بهبود سطح زندگی ارائه خدماتث) 

 که ذينفع هستند را تامين ميکنند

کارکنان مراکز اجتماعی چه کسانی هستند؟

مددکاران اجتماعی و يا روانشناسان، کارکنان مراکز اجتماعی را تشکيل 
قبيل متقاضيان حفاظت های مختلفی از ذينفعان از دهند و به گروهمی
 .کنندالمللی، پناهندگان و مهاجران، خدمات ارائه میبين

Thessalonikiای خدمات اجتماعی در دسترس در ناحيه منطقه 

   اداره بهداشت عمومی و حفاظت اجتماعی،، Thessalonikiشهرداری
53-55, Monastiriou Street,

0509015 231. تلفن
UUδήμο-τον-από-https://thessaloniki.gr/θέλω

مرکز اجتماعی بخش شرقی،،Thessalonikiشهرداری
57, Kleanthous Street,8559 231331، 8598 231331. تلفن

، مرکز اجتماعی بخش غربی و شعبه مرکز Thessalonikiشهرداری
93Β, Monastiriou Street، يکپارچگی مهاجران

2313318647، 2313318649. تلفن

های ، دفتر اداره اعمال سياستAmpelokipoi-Menemeniشهرداری
729275 2310. تلفن ,Ellis Alexiou Street, Menemeni ,10اجتماعی

Ellis Alexiou Street, Menemeni,, 10مرکز اجتماعیو
 ,http://www.ampelokipi2310729270-..تلفن

menemeni.gr/Default.aspx?tabid=663 

 ,5th Avenue, Nea Vrasnaمرکز اجتماعی،، Volviشهرداری
.  ,www.dimosvolvis.gr2397023762, 2397024427تلفن

 ,6Α, Venizelou Street, Sindos، خدمات اجتماعی،Deltaشهرداری
، Venizelou Street, Sindos ,6و مرکز اجتماعی، 2313305923. تلفن
UUhttps://www.dimosdelta.gr,2313305909. تلفن

، مرکز اجتماعی،Thermaikosشهرداری
47, Antheon Street, Peraia,2392025887 .تلفن, 

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

، مرکز اجتماعی،Thermiشهرداری
28, Apostolou & Grigoriou Tavaki Streets, Thermi

, 2313300739. تلفن
http://www.thermi.gov.gr/info/?page_id=39308

، معاونت تعاون، بهداشت عمومی و رفاه اجتماعی Kalamariaشهرداری
، Amisou & Papanikola Streets, Kalamaria ,18و مرکز اجتماعی،

U,2313314233 ,2313314502. تلفن
Uπολιτική/-http://kalamaria.gr/κοινωνική

، خدمات و مرکز اجتماعی با مرکز Kordelio-Evosmosشهرداری
 ,Mavili & Pithagora Streets, Evosmos ,6يکپارچگی مهاجران،

 evosmos.gr-www.kordelio، 2310558506 ,2310558505. تلفن

، اداره حفاظت و ارتقای بهداشت عمومی،Lagadaشهرداری
2, N. Papageorgiou Street, Lagadasو مرکز 2394020802. ، تلفن

 ,Matapa, Lagadas ,5اجتماعی،
www.lagadas.gr، 2394025048.. تلفن

های اجتماعی و مرکز ، دفتر سياستNeapoli – Sykesشهرداری
،General Sarafi Street ,1اجتماعی،

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

، خدمات اجتماعی و مرکز اجتماعی،Pavlos Melasشهرداری
2, Limnou & Kazantzidi Streets, Nikopoli

UUwww.pavlosmelas.gr،2310020197، 020160 2310. تلفن

، اداره حفاظت اجتماعی،Pylaia-Hortiatisشهرداری
 & Saint Christofer Street ,1و مرکز اجتماعی،2310949620. تلفن

17 November Pylaia909216 2310..، تلفن ،
-https://www.pilea

guide/akyphortiatis.gr/web/guest/citizen

 ,Ethnikis Antistasis ,36، خدمات اجتماعی،Chalkidonaشهرداری
Koufaliaو مرکز اجتماعی،2391330101، 2391330102. ، تلفن   

35, Filippou  Street)داخل ساختمان مرکز مراقبتی ويژه سالمندان( ،
Koufaliaتلفن ، ..chalkidonos.gr-www.dimos 2391051296,

 Argiroupoleos ,4، دفتر رفاه اجتماعی، Oreokastroشهرداری
Street،7، و مرکز اجتماعی2313304068. تلفن, Karaiskaki & 

Makedonomachon Street, Palaiokastro
UUwww.oraiokastro.gr,2310698253. تلفن

-های تخصصی اجتماعیها و مراقبتتوانم از حمايتچگونه می
مطلع شده و اين خدمات Thessalonikiای روانی در ناحيه منطقه

را دريافت کنم؟

ها تماس های روانشناختی شهرداریتوانيد با واحد حمايتبدين منظور می
در چارچوب Thessalonikiای های ناحيه منطقهشهرداری. بگيريد
های روانشناختی های مشاوره و حمايتهای اجتماعی خود، برنامهسياست

کرده و دارای اين خدمات توسط کارکنان تحصيل. دهندرايگان را ارائه می
در قسمت باال، (شود پس از رزرو وقت به صورت تلفنی ارائه می،الحيتص
را مشاهده Thessalonikiای های ناحيه منطقهتوانيد اطالعات شهرداریمی
:توانيد با مراکز زير تماس بگيريدهمچنين می). کنيد

 ,Karaoli & Dimitriou Street ,1مرکز بهداشت روانی بخش مرکزی،
Democracy Square

)جمعه – دوشنبه(15:00-8:00: ، ساعات کاری2313310700. تلفن

مرکز بهداشت روانی بخش شمالی و غربی،
20, St. Papadopoulou Street, Sikies

)جمعه – دوشنبه(15:00-8:00: ، ساعات کاری2313310100. تلفن

مرکز بهداشت روانی بخش غربی،
41, Patr. Grigoriou E’ Street, Ampelokipoi

)جمعه – دوشنبه(15:00-8:00: ، ساعات کاری2313310600. تلفن

Thessalonikiشعبه-مرکز تحقيقات و بهداشت روان
36, Papafi & Kaftantzoglou Streetساعات کاری845130. ، تلفن ، :

)جمعه – شنبهسه(15:00-08:00) دوشنبه(8:00-20:00

:اجتماعی-های روانیها و مراقبتحمايتدهنده ساير نهادهای ارائه

مرکز ملی اتحاد اجتماعی بخش شرقی،
Thiseos & Ethnikis Antistasis Streets (end of Phoenix)

 15:30-07:30: ، ساعات کاری2313313928، 2310471101.  تلفن
)جمعه – دوشنبه(

Thessalonikiمرکز مشاوره زنان در
10, Alexandroupoleos Street) منطقهCity Gate area(تلفن ، ..

 دوشنبه(17:00-09:00: ساعات کاری، 2310528988 ,2310528984
)جمعه –

Children's Villages SOSمرکز حمايتی کودک و خانواده، سازمان
94, Egnatias Street

)جمعه – دوشنبه(18:00-09:00: ، ساعات کاری2310233692. تلفن

های در مراقبت و حمايت از کودکان و خانوادهبرای MERIMNAشرکت
Thessalonikiمرکز مشاوره-های خطرناک و مهلک معرض بيماری

13, Fraggon Street ,ساعات کاری2310510010. تلفن ،:
 /https://merimna.org.gr) جمعه – دوشنبه(18:00-10:00


