ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΜΚΕ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2020
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 2020 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. Η δράση αυτή σταμάτησε με
την έναρξη του lock down για λόγους ασφαλείας
Στόχος: Παροχή και διανομή μερίδων φαγητού καθημερινά
Επωφελούμενοι: 200 άτομα ημερησίως μετανάστες από το ΚΥΤ Μόριας και 50 Έλληνες
Συνολικές μερίδες φαγητού: 15.000 (για το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο)
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: 20.000
Από τον Αύγουστο και μέχρι το τέλος του 2020, σε μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα τ
ηρώντας κάθε μέτρο για την προστασία από τον COVID-19 και όλους τους υγειονομικούς
κανονισμούς, η κουζίνα μας προσφέρει 1200 μερίδες δωρεάν μαγειρεμένο φαγητό take
away.
Στόχος: Παροχή και διανομή μερίδων φαγητού καθημερινά.
Επωφελούμενοι: Άτομα που χρήζουν ειδικής διατροφής λόγω ασθένειας, ευάλωτες
οικογένειες Ελλήνων και μεταναστών, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και
άτομα τα οποία, για διάφορους λόγους, αδυνατούν να μαγειρέψουν.
3) Σχολεία
Οικονομική στήριξη σε σχολική ύλη σε 3 σχολεία μεταναστών με μαθητές ανηλίκους και
ενήλικες που στεγάζονται σε τέντες στο νέο ΚΥΤ Μαυροβουνίου.
Στόχος: Εκμάθηση σε ανήλικους και ενήλικες Αγγλικών και της μητρικής τους γλώσσας.
Επωφελούμενοι: Συνολικά 700 μαθητές
4) Στέγαση

Η Στέγη για Όλους ΑΜΚΕ στεγάζει οικογένειες που σε διαφορετική περίπτωση θα
βρισκόταν στο δρόμο, είτε σε σπίτια που έχουν νόμιμα νοικιαστεί στο όνομα της ΑΜΚΕ,
είτε αναλαμβάνοντας την πληρωμή ενοικίου και άλλων πάγιων εξόδων σε οικογένειες
Ελλήνων και μεταναστών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
Στόχος: Στέγαση οικογενειών και ατόμων ώστε να μην καταλήξουν άστεγοι.
Επωφελούμενοι: 10 οικογένειες Ελλήνων και μεταναστών και 5 άτομα Έλληνες και
μετανάστες.
5) Εργασία
Προσφορά εργασίας σε άνεργους Έλληνες και μετανάστες ως εργάτες γης σε βιολογικό
κτήμα που έχει μισθωθεί νόμιμα από την ΑΜΚΕ. Τα προιόντα που παράγονται (κηπευτικά)
χρησιμοποιούνται για την δωρεάν παρασκευή γευμάτων στην κουζίνα της ΑΜΚΕ ή
παρέχονται δωρεάν σε απόρους.
Στόχος: Η προσφορά εργασίας είναι αυτό που λύνει τα περισσότερα προβλήματα και κάνει
τους ανθρώπους να νοιώθουν χρήσιμοι, αυτάρκεις και να κάνουν όνειρα.
Επωφελούμενοι: 7 άτομα, Έλληνες και μετανάστες
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.

