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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2020-2021 

 

Ο Σύνδεσμος μας συνεχίζει τη δράση του παρόλα τα εμπόδια που υπάρχουν λόγω της 

πανδημίας. Η επικοινωνία μας με τα παιδιά που διαμένουν στην Στέγη έχει περιοριστεί όμως 

μέσω της τακτικής μας επικοινωνίας με την Διευθύντρια φροντίζουμε ώστε να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες των παιδιών. Με την έναρξη των περιορισμών αρχίσαμε συνδρομή 

στο Netflix, αγοράσαμε νέα τηλεόραση και με το πάγιο ποσό που προσφέρουμε μηνιαία στην 

Στέγη ικανοποιούνται όλες οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες των παιδιών. Επιπλέον 

αγοράστηκαν έπιπλα για το καθιστικό.  

 

Επίσης καλύπτονται έξοδα για ψυχαγωγία και εκπαιδευτικές ανάγκες 6 έφηβων κοριτσιών 

που μένουν σε σπίτι στο Πλατύ.   

 

Πρόσφατα έχουν εξασφαλιστεί από το κράτος αυτοκίνητα και για τα δύο πιο πάνω ιδρύματα 

και επομένως τα αυτοκίνητα τα οποία αγόρασε και συντηρούσε ο Σύνδεσμος μας τα τελευταία 

15 χρόνια δεν χρειάζονται και θα πωληθούν.  

 

Ο Σύνδεσμος μας επίσης στηρίζει τα παιδιά που ενηλικιώνονται και φεύγουν από τη Στέγη, 

ιδιαίτερα τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Αποτέλεσμα αυτής της 

προσπάθειας είναι αρκετά παιδιά να έχουν αποφοιτήσει από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 

ορισμένα να έχουν αποκτήσει και μεταπτυχιακό τίτλο. Τα παιδιά αυτά καθοδηγούνται από 

εθελοντές του Συνδέσμου οι οποίοι έχουν επικοινωνία με τα παιδιά και ανταποκρίνονται 

άμεσα στις καθημερινές τους ανάγκες, εφόσον έχει παρατηρηθεί ελλιπής επικοινωνία τους με 

αρμόδιους λειτουργούς.  

 

Ο Σύνδεσμος βοηθά τα παιδιά με την εξασφάλιση/ κάλυψη των ακολούθων: 

• τα σπουδαστικά δίδακτρα από το Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης πρώην Παιδιών υπό 

φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

• το επίδομα ΕΕΕ 

• το βοήθημα από το ΕΕΕ για μέρος του ενοικίου 

• την κρατική χορηγία για φοιτητές 

• βοήθημα από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για τα παιδιά που 

σπουδάζουν  

 

Ο Σύνδεσμος εκτός από την βοήθεια που προσφέρει στα παιδιά για να εξασφαλίσουν τα πιο 

πάνω, προσφέρει καθοδήγηση όσον αφορά στην εύρεση θέσης σε Πανεπιστήμια, βοήθεια για 
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μείωση των διδάκτρων στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, βοήθεια για εξασφάλιση τόπου διαμονής 

καθώς και επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια, π.χ. προκαταβολή για το Πανεπιστήμιο, 

προκαταβολή για τους πρώτους μήνες του ενοικίου, έξοδα διαβίωσης μέχρι να βοηθηθούν 

από το ΕΕΕ, αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα που 

χρειάζονται συγκεκριμένες σπουδές κ.α.  

 

Από την έναρξη της πανδημίας ο Σύνδεσμος μας δεν έχει οργανώσει εκδηλώσεις, αλλά 

στηρίζεται από εισφορές και τις συνδρομές των μελών. Ευχαριστούμε όλους για τις εισφορές 

τους και ιδιαίτερα τους KPMG, Intercollege Culinary Arts, DHL Cyprus, European 

University, DP Coaching Centre, Σύνδεσμο Γονέων Junior School, British Contingency, 

ΙΔΕΚ, Emergo Wealth, FIDESCORP, IBRIC LTD, Δήμο Στροβόλου,  3ο Νηπιαγωγείο στο 

Καϊμακλί. Επίσης ευχαριστούμε για τις ατομικές εισφορές φίλων του συνδέσμου μας. 

 

Ελπίζουμε ότι το 2022 θα μπορέσουμε να οργανώσουμε τις εκδηλώσεις μας που πάντοτε 

αγκαλιάζετε με πολλή αγάπη.  

 

 

Εκδηλώσεις με τα παιδιά 

 

Τον Φεβρουάριο 2020 ο Σύνδεσμος μας οργάνωσε εκδρομή με τα παιδιά στο 

Τρόοδος. Αυτή ήταν η τελευταία μας έξοδος με τα παιδιά πριν την έναρξη της 

πανδημίας. Ευχόμαστε το 2022 να έχουμε την ευκαιρία για άλλες εξόδους και 

συναντήσεις με τα παιδιά. 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας οργάνωσε το καλοκαίρι του 

2021 δύο δείπνα, ένα με τα μικρά παιδιά και ένα με τα μεγάλα. 

 
 

 

 

 

 

 

 


