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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενώνουμε δυνάμεις για μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς. Μαζί ανοίγουμε νέους
δρόμους για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία μας.
Με πρωτοποριακές δράσεις το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» συνέχισε
την επιτυχημένη πορεία του και το 2017
Οι καινοτόμες δράσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος Ένταξης υπηκόων τρίτων
χωρών (YTX) στην τοπική κοινωνία «Νέοι Δρόμοι Ένταξης» παρoυσιάστηκαν την
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημαρχείο Λευκωσίας, με την ολοκλήρωση των
δράσεων του προγράμματος για το 2017. Το πρόγραμμα υλοποιείται με συγχρηματοδότηση
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία,
στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» του Εθνικού
Προγράμματος 2014-2020. Στην παρουσίαση συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι
μεταναστευτικών ομάδων και φορέων των ΥΤΧ, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη
διαβούλευση και στο Δίκτυο Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και
Τοπικών Αρχών που λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Ελένη Λουκαΐδου, εκ μέρους του
Δημάρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, ανάφερε ότι κατά το 2017 ο Δήμος
Λευκωσίας, ως τελικός δικαιούχος και επικεφαλής της κοινοπραξίας, και το Πολυδύναμο
Κέντρο του, μαζί με τους Δήμους Αγίου Δομετίου, Έγκωμης και Λακατάμιας και τις εταιρείες
συμβούλων NVK Advent Consulting και Losadeal, παρείχαν ένα σημαντικό πακέτο
υπηρεσιών και ευκαιριών σε αυτή την ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Ανέδειξαν ταυτόχρονα
τη δύναμη μιας κοινωνίας που σέβεται και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και επιτρέπει σε
όλους, ανεξάρτητα από την εθνική προέλευση, το χρώμα και τη θρησκεία τους, να ζουν και
να δημιουργούν σε ένα περιβάλλον αποδοχής και ενθάρρυνσης. Συνέβαλαν στην
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού
και έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό και τη ξενοφοβία!
Παρουσιάστηκε το φάσμα των υπηρεσιών που παρείχαν οι εταίροι στο πλαίσιο του
Προγράμματος του 2017 που περιλαμβάνει:
Προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης
Εργαστήρια και σεμινάρια προσανατολισμού και ενημέρωσης
Ευκαιρίες για διαπολιτισμικές ανταλλαγές και πολιτιστική έκφραση

-

Προγράμματα διατήρησης και ανάδειξης της πολιτισμικής ταυτότητας
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Η «Πλάκα της Τιμής» και η «Σημαία της Τιμής» απονεμήθηκαν
στο Δήμο Λευκωσίας το 2014 από το Συμβούλιο της Ευρώπης
για την ενεργή προαγωγή του Ευρωπαϊκού ιδεώδους το 2013.
The “Plaque of Honour” and the “Flag of Honour” were granted
to Nicosia Municipality in 2014 from the Council of Europe for
actively promoting the European ideal in 2013
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Εκμάθηση αθλημάτων και συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
Ανάπτυξη της δικτύωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας των μεταναστευτικών
οργανώσεων με τις Τοπικές Αρχές και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο της κοινωνικής ένταξης.

Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ΥΤΧ, όλων των ηλικιών, έλαβε υπηρεσίες από το φετινό
πρόγραμμα:
-

-

-

-

Από τις υπηρεσίες που λειτούργησε το Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας
έλαβαν εξειδικευμένες υπηρεσίες πέραν των 300 ΥΤΧ, μέσω των προγραμμάτων
καθημερινής φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 5-12 χρονών,
διατήρησης της πολιτισμικής ταυτότητας για παιδιά κινεζικής και αραβικής καταγωγής,
πληροφόρησης, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης του Κέντρου
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ) και του Γραφείου
Πληροφόρησης στην Πλατεία Σολωμού, καθώς και καινοτόμα σεμινάρια και εργαστήρια,
όπως το βιωματικό και δημιουργικό εργαστήριο Μουσικής Ακρόασης «Re-bE» σε
συνεργασία με την διεθνούς κύρους Μουσικοσυνθέτρια και Ερμηνεύτρια Αλέξια
Βασιλείου.
Από το Δήμο Αγίου Δομετίου πέραν των 80 ατόμων έλαβαν υπηρεσίες ατομικής
συμβουλευτικής για ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση και συμμετείχαν σε
καινοτόμα σεμινάρια που στόχευσαν στη βελτίωση τις ικανότητας των υπηκόων τρίτων
χωρών να διαχειριστούν συναισθήματα και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της
μετανάστευσης, ενώ εκατοντάδες μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας συμμετείχαν,
μαζί με πλήθος Κυπρίων πολιτών, στο θεσμοθετημένο πια Πολυπολιτισμικό Παιδικό
Φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Δήμος.
Αθρόα υπήρξε και η συμμετοχή ΥΤΧ στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Παιγνιδιών του
Δήμου Έγκωμης, παρέχοντας την ευκαιρία για γνωριμία με τις παραδόσεις της Κύπρου
και διαφόρων χωρών, από κοινού ψυχαγωγία και αλληλογνωριμία σε ανθρώπους από
την Κύπρο και άλλες Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.
Στο καθιερωμένο Λαογραφικό Φεστιβάλ που προσφέρεται ως πλατφόρμα πολιτιστικής
έκφρασης και γιορτή πολυπολιτισμικότας, στα μαθήματα και στο Τουρνουά Κρίκετ που
που διοργάνωσε ο Δήμος Λακατάμιας, συμμετείχαν ενεργά πέραν των 250 ΥΤΧ, ενώ
πλήθος άλλων παρακολούθησε.

Όλοι οι εκπρόσωποι των Δήμων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα υπογράμμισαν ότι οι
Τοπικές Αρχές είναι το καλύτερο επίπεδο διακυβέρνησης για την υλοποίηση μιας
επιτυχημένης κοινωνικής πολιτικής, επειδή είναι κοντά στους πολίτες και ξέρουν να
λειτουργούν καταλυτικά και συμμετοχικά. Τόνισαν ότι είναι αναγκαία η κατοχύρωση του
ρόλου τους στον τομέα αυτό, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων
τους και τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων.
Επίσης όλοι οι Δήμαρχοι αναφέρθηκαν στη μεγάλη επιτυχία και του φετινού προγράμματος
και στην επίτευξη των στόχων του. Λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του
προγράμματος η Συμφωνία Επιδότησης θα ανανεωθεί για το 2018.
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Συγκεκριμένα η Δήμαρχος Λακαταμιας Δρ Φωτούλα Χατζήπαπα σημείωσε ότι «η ομαλή
ένταξη των ΥΤΧ και η αξιοποίηση του πλούτου της πολυπολιτισμικότητας περιέχει
σημαντικά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Ενώ ο
Δήμαρχος Αγίου Δομετίου Δρ Κώστα Πέτρου σημείωσε ότι τομέας της ένταξης ΥΤΧ με την
υλοποίηση προγραμμάτων για ενσωμάτωση τους στην τοπική κοινωνία ανοίγει πιο πολύ το
δρόμο και με την επικείμενη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για άλλες υπηρεσίες
με σκοπό την ποιοτική ζωή των μεταναστών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους
γενικότερα.
Από τον Δήμο Λευκωσίας
15 Δεκεμβρίου 2016
Παρακαλώ όπως φιλοξενηθεί στις εκδόσεις σας
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