ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019
Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Στέγη για Όλους ΑΜΚΕ ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 με εθνική
εμβέλεια και δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό χώρο. Στόχος του είναι η
δυναμική του συμμετοχή σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή διάσταση, εστιάζοντας στην κοινωνική
φροντίδα και πρόνοια στο νησί της Λέσβου και σε όλη την Ελλάδα.
Το 2019 η ΑΜΚΕ υλοποίησε την ακόλουθη σειρά προγραμμάτων και δράσεων
1) Home for a Day (Σπίτι για μια μέρα)
Το κοινωνικό εστιατόριο Στέγη για Όλους στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της ενάντια
στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, υλοποιεί το πρόγραμμα Σπίτι για μια Μέρα.
Η δράση αφορά στη μεταφορά οικογενειών με δικά μας αυτοκίνητα, προσφύγων και
Ελλήνων στο εστιατόριο όπου τους παρέχεται δωρεάν φαγητό, οι εθελοντές μας περνούν
χρόνο με τα παιδιά παίζοντας παιχνίδια και με τους ενήλικες συζητώντας σε ένα ευχάριστο
κλίμα όπου θα περάσουν κάποιες ώρες της ημέρας να φάνε δωρεάν, να ψυχαγωγηθούν και
να χαλαρώσουν. Πριν την επιστροφή τους στο καμπ οι εθελοντές μας τους παρείχαν ένα
πακέτο (δώρο) με ρούχα, παπούτσια και είδη πρώτης ανάγκης.
Στόχος: Παροχή και διανομή μερίδων φαγητού καθημερινά
Επωφελούμενοι: 200 άτομα ημερησίως μετανάστες από το ΚΥΤ Μόριας και 50 Έλληνες
Συνολικές μερίδες φαγητού: 90.000
2) Urgent Care (Επείγουσα Φροντίδα)
Διανομή δεμάτων με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης (Αλεύρι, όσπρια, ζάχαρη, ζυμαρικά
και άλλα, σαπούνια, σαμπουάν, είδη καθαριότητας) σε οικογένειες μεταναστών και σε
ελληνικές οικογένειες που ζουν στα όρια της φτώχειας.
Στόχος:Παροχή δεμάτων τροφίμων σε σταθερή βάση
Επωφελούμενοι: Ευάλωτες οικογένειες Ελλήνων και μεταναστών
Συνολικά δέματα: 11.000
3) Πρόγραμμα Ανηλίκων
Μεταφορά ομάδων ασυνόδευτων ανηλίκων από το ΚΥΤ Μόριας στο χώρο του κοινωνικού
εστιατορίου μας, όπου τους παρέχεται δωρεάν φαγητό, δραστηριότητες με τους εθελοντές
μας όπως ζωγραφική, μουσική, εκπαιδευτικά παιχνίδια και επιστροφή τους στο ΚΥΤ μετά
από κάποιες ώρες.
Στόχος: Παροχή φαγητού, ψυχαγωγία και εκπαίδευση σε ομάδες ανηλίκων.
Επωφελούμενοι: 3280 ανήλικοι
4) Μαθήματα Μουσικής
Σε συνεργασία με την οργάνωση Connect by Music, η οποία παρέχει μαθήματα μουσικής
από επαγγελματίες Έλληνες δασκάλους, μεταφέραμε μαθητές από το ΚΥΤ Μόριας και το
καμπ Καρά Τεπέ στο κοινωνικό εστιατόριο κατάλληλα διαμορφωμένο γι' αυτές τις ώρες,
όπου γίνονται μαθήματα κιθάρας και άλλων μουσικών οργάνων και παρέχεται στους
μαθητές δωρεάν ζεστό φαγητό.
Στόχος: Μαθήματα μουσικής και μουσικών οργάνων
Επωφελούμενοι: 40 άτομα

5) Αναψυκτήριο
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ως αναψυκτήριο με δυνατότητα χρήσης υπολογιστών,
δωρεάν ίντερνετ, ελεύθερη είσοδο και δωρεάν καφέ ή τσάι, μετανάστες και Έλληνες έχουν
τη δυνατότητα να περάσουν ωφέλιμο χρόνο συζητώντας μεταξύ τους, παίζοντας πχ σκάκι,
κάνοντας χρήση των υπολογιστών, παρακολουθώντας ταινίες - ντοκιμαντέρ.
Στόχος: Η επαφή Ελλήνων και μεταναστών, περνώντας εποικοδομητικό χρόνο μαζί
ανταλάσσουν απόψεις, εξαφανίζοντας τις προκαταλήψεις και τα όποια προβλήματα.
Επωφελούμενοι: 200 άτομα
6) Μαθήματα Αγγλικών
Στον παραπάνω χώρο παρέχονται μαθήματα Αγγλικών για αρχαρίους από εθελοντές
επαγγελματίες και μη, χωρίς τη δυνατότητα παροχής πτυχίου σε μετανάστες.
Στόχος: Καθώς τα Αγγλικά είναι διεθνής γλώσσα, η δυνατότητα εκμάθησης αυτής της
γλώσσας μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία, στην εργασία και στην ένταξή τους στην
κοινωνία.
Επωφελούμενοι: 50 άτομα από το ΚΥΤ Μόριας και καμπ Καρά Τεπέ.
Η Στέγη για Όλους ΑΜΚΕ, εκτός από τα σταθερά της προγράμματα, είναι πάντα ευέλικτη να
σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και να καλύψει διάφορες
επέιγουσες ανάγκες όπως επισκέψεις σε γιατρό, ιατρικές εξετάσεις, πληρωμή δικηγόρων, πληρωμή
λογαριασμών και ενοικίων, εισιτηρίων και άλλα.

