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Στέγη
Εταιρεία Κοινωνικής υποστήριξης ανηλίκων και εφήβων
Παρουσίαση: Ελένη Βασιλάτου‐Κοσμίδη
Ιδρύθηκε στη Σύρο το Μάη του 1996 από 6 ευαισθητοποιημένες και
φωτισμένες γυναίκες ως μη κερδοσκοπική Εταιρεία κοινωνικής
υποστήριξης ανηλίκων και εφήβων. Δεν γνωρίζω πότε μετονομάστηκε ή
αποδόθηκε η ονομασία «Στέγη» .
Η λέξη στέγη ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα
στέγω που σημαίνει σκεπάζω , καλύπτω και κατ’ επέκταση προστατεύω .
Η επιλογή λοιπόν της ονομασίας είναι εύστοχη και κυρίως ουσιαστική
που
φέρνει σε αντιπαράθεση τη φιλοσοφία της φροντίδας , της
ζεστασιάς, της αγκαλιάς , της ανθρωπιάς με την παγερή εικόνα της
απομόνωσης , του εγκλεισμού και της φυλάκισης σώματος αλλά κυρίως
της ψυχής. Από το 1996 που άρχισαν οι δραστηριότητες της «Στέγης»
έχουν φιλοξενηθεί 220 περίπου παιδιά και νέοι ηλικίας 2‐25 χρόνων. Η
ομάδα ‐ στόχος είναι παιδιά χωρισμένων γονιών, μονογονεϊκών
οικογενειών, παιδιά ορφανά ή παραμελημένα , παιδιά οικονομικών
μεταναστών κλπ. Η «Στέγη» λειτουργεί ως κέντρο ημέρας στην
Ερμούπολη της Σύρου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το βράδυ και
διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό : ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό,
εργοθεραπευτή, παιδαγωγούς, υπεύθυνους δημιουργικής απασχόλησης
καθώς και εθελοντές. Στη «Στέγη» τα παιδιά και οι νέοι σιτίζονται,
στηρίζονται ψυχοκοινωνικά, απαχολούνται δημιουργικά σε προγράμματα
κατασκευών και χειροτεχνίας, έρχονται σε επαφή με τον μαγικό κόσμο
της μουσικής και της ζωγραφικής αλλά και με τον τετράγωνο κόσμο της
πληροφορικής και εκπαιδεύονται στην αγάπη και προστασία του
περιβάλλοντος. Επιπλέον , υποβοηθούνται στα σχολικά μαθήματα ,
μαθαίνουν Αγγλικά και ενθαρρύνοται στην επιλογή της επαγγελματικής
τους αποκατάστασης . Σημαντικό επίτευγμα της «Στέγης» είναι η
λειτουργία Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Σύρου.
Η «Στέγη» είναι τακτικό μέλος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας που το 2002 βραβεύτηκε από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το βραβείο του Υπουργείου Υγείας και της
ΕΡΤ ενώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήθηκε ολοκληρωμένο μοντέλο
υποστήριξης ομάδων νέων ατόμων που βιώνουν συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισμού. Σε συνεργασία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης «Άρσις»
υλοποίησε σχέδιο δράσης με τίτλο «Νοτιάς , δράση για την υποστήριξη
ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις Κυκλάδες».

Η ψυχή της «Στέγης» κ. Μαρία Κυδωνιέως‐Φωστέρη , την ημέρα της
Γυναίκας το 2008, τιμήθηκε με το βραβείο «Γυναικείας Κοινωνικής
Προσφοράς Αλίκη Γιωτοπούλου‐Μαραγκοπούλου»
Σαν γυναίκα, σαν μάννα αλλά και σαν γιατρός παιδιών με σοβαρά
προβλήματα, νοιώθω ευτυχής που καλούμαι να παρουσιάσω τη «Στέγη»
ευχόμενη να υπάρξουν πολλές τέτοιες «στέγες» αγάπης και φροντίδας
για τους νέους ανθρώπους του τόπου μας.
Αν αφουγκραστούμε με προσοχή τις ρύσεις της «μάννας και ψυχής της
Στέγης» , ότι 7/10 κρατουμένους προέρχονται από φυλακές ανηλίκων και
αν ανταποκριθούμε στην πρόγκλησή της «να ξεχορταριάσουμε τις
παιδικές ψυχές από τ’αγκάθια» , δεν μένει παρά να βραβεύσουμε τη
«Στέγη» αλλά κυρίως να υιοθετήσουμε τη φιλοσοφία της .

