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Οκτώβριος 2021
Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος μας συνεχίζει
τη δράση του παρόλα τα εμπόδια που υπάρχουν λόγω της πανδημίας. Παρόλο ότι η
δική μας επικοινωνία με τα παιδιά που διαμένουν στην Στέγη έχει περιοριστεί,
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 των έφηβων
κοριτσιών που μένουν στο Πλατύ. Ο Σύνδεσμος μας χορήγησε διαμονή των
κοριτσιών σε αγροτουριστικό κατάλυμα.
Ο Σύνδεσμος μας συνεχίζει να στηρίζει τα παιδιά που ενηλικιώνονται και φεύγουν
από τη Στέγη, ιδιαίτερα τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
στήριξης. Σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας ο Σύνδεσμος καλύπτει έξοδα
των παιδιών όπου είναι απαραίτητο για τη φοίτηση τους σε Πανεπιστήμια π.χ.
εγγραφές, φορητοί υπολογιστές και διάφορα έκτακτα έξοδα.
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, Δήμο Στροβόλου, 3ο
Νηπιαγωγείο στο Καϊμακλί. Επίσης ευχαριστούμε για τις ατομικές εισφορές φίλων
του συνδέσμου μας.

Εισφορές καθώς και οι ετήσιες συνδρομές σας (€10 ετησίως) μπορούν
να πληρωθούν με έμβασμα στον πιο κάτω λογαριασμό. Παρακαλώ να
αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
0173-01-020910

IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
CY38002001730000000102091000

1//2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ”
Τ.Θ. 28545, 2080 Λευκωσία – Τηλ. 99495926 email: filoi.pedikistegi@gmail.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας
οργάνωσε αυτό το καλοκαίρι δύο δείπνα, ένα με τα
μικρά παιδιά και ένα με τα μεγάλα.
Ελπίζουμε ότι το ερχόμενο έτος θα μπορέσουμε να
οργανώσουμε τις εκδηλώσεις μας που πάντοτε
αγκαλιάζετε με πολλή αγάπη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Διοικητικό Συμβούλιο
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