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Παραζκεσή 9 Δεκεμβρίοσ 2016, 11:00 π.μ., Δεμαρτείο Λεσκφζίας
Σαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε πνπ γίλεηαη κε ηελ επθαηξία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ‘Εληαμεο Υπεθόσλ Τξίησλ Φσξώλ από Τνπηθέο Αξρέο ηνπ 2016 «Νένη Δξόκνη
γηα ηελ Έληαμε», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Τακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη
Έληαμεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία ζην πιαίζην ηνπ Εζληθνύ
Πξνγξάκκαηνο 2014-2020.
Φαηξεηίδνπκε κε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ηελ παξνπζία ησλ εθπξνζώπσλ νξγαλώζεσλ θαη
νκάδσλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ. Είλαη ε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή πνπ δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρία
ηνπ πξνγξάκκαηνο καο. Μαδί θηίδνπκε κηα θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνύο, όπνπ όινη νη
πνιίηεο, αλεμάξηεηα από ηελ εζληθή πξνέιεπζε, ην ρξώκα θαη ηε ζξεζθεία ηνπο κπνξνύλ λα
δνπλ, λα εθθξάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνύλ. Τνπο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηνπο.
Γηα έλα νιόθιεξν ρξόλν ν Δήκνο Λεπθσζίαο θαη ην Πνιπδύλακν Κέληξν ηνπ, καδί κε ηνπο
Δήκνπο Αγίνπ Δνκεηίνπ, Έγθσκεο θαη Λαθαηάκηαο θαη ηηο εηαηξείεο ζπκβνύισλ NVK Advent
Consulting θαη Losadeal, κε ηηο δξάζεηο πνπ αλέιαβαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηίκεζαλ ηε δέζκεπζε ηνπο λα ζηεξίμνπλ ελεξγά ηελ νκαιή έληαμε θαη ηελ επξύηεξε απνδνρή
ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηελ θνηλσλία καο. Παξείραλ έλα ζεκαληηθό παθέην ππεξεζηώλ
θαη επθαηξηώλ ζε απηή ηελ επάισηε νκάδα πιεζπζκνύ, Αλέδεημαλ ηε δύλακε κηαο θνηλσλίαο
πνπ αγθαιηάδεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη έζηεηιαλ κε κηα θσλή έλα μεθάζαξν κήλπκα ελάληηα
ζην ξαηζηζκό θαη ηε μελνθνβία.
Θα ήζεια λα ζηαζώ ζηνλ θαηαιπηηθό ξόιν ησλ Τνπηθώλ Αξρώλ ζηε δηαδηθαζία ζηήξημεο θαη
θνηλσληθήο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ. Οη Τνπηθέο Αξρέο είλαη ην θαηαιιειόηεξν επίπεδν
δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Είλαη κνλαδηθνί
θαηαιύηεο γηα ηνλ ζπκκεηνρηθό ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη ελδπλάκσζεο,
ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηώλ θαη ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ δηαθόξσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ θαη,
βέβαηα, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο ζε θαηλόκελα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ
θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο.
Έρνπκε απνδείμεη κε δηθέο καο πξσηνβνπιίεο θαη ζθιεξή δνπιεηά όηη νη Τνπηθέο Αξρέο
κπνξνύλ θαιύηεξα. Δίθαηα ινηπόλ δεηνύκε ζήκεξα θαηνρύξσζε ηνπ ξόινπ ηνπο ζηνλ ηνκέα
ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη απόδνζε ησλ αλαγθαίσλ
πόξσλ γηα ην ξόιν απηό.
Μέζα από ην πξόγξακκα «Νένη Δξόκνη γηα ηελ Έληαμε» πνπ αξρίζακε ην 2012, θέξακε
απνηειέζκαηα πνπ θαλείο άιινο δελ κπόξεζε θαη δελ ζα κπνξνύζε λα πεηύρεη, παξά κόλν
κηα Τνπηθή Αξρή πνπ είλαη θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη μέξεη λα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά θαη
ζπκκεηνρηθά. Πξνζεγγίζακε θαη αγθαιηάζακε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο θνηλόηεηεο. Αλνίμακε ηηο
πόξηεο ησλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ καο. Δεκηνπξγήζακε θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Αθνύζακε
ηηο αλάγθεο ηνπο. Δνπιέςακε καδί ηνπο θαη θηίζακε κηα ακνηβαία εκπηζηνζύλε. Τν πξόγξακκα
καο έγηλε παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο ζε ζρεηηθέο εθζέζεηο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.

Σην πξόγξακκα ηνπ 2016, παξά ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο, είρακε θαη πάιη ζεκαληηθά θαη
ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Πξνζβιέπνπκε όκσο ζε αύμεζε ησλ πόξσλ γηα λα
επεθηείλνπκε ηηο ππεξεζίεο καο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπκε πξόζζεηεο νπζηαζηηθέο αλάγθεο.
Τν θάζκα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξείραλ νη ζπλεξγαδόκελνη εηαίξνη ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ηνπ 2016 πεξηιακβάλεη:
Κνηλσληθή θξνληίδα θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε,
Πξνζαλαηνιηζκό θαη ελεκέξσζε γηα ηελ Κύπξν, ηελ Επξσπατθή Έλσζε, ηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ.
Επθαηξίεο γηα πνιηηηζηηθή έθθξαζε, δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο θαη
ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Δηθηύσζε θαη ζπλεξγαζία ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ νξγαλώζεσλ κε ηηο Τνπηθέο Αξρέο θαη
άιινπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.
Οη ππεξεζίεο πνπ εθηειεί ην Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνπλ:
Πξνγξάκκα θαζεκεξηλήο θύιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ ειηθίαο 512 ρξνλώλ θαηά ηα απνγεύκαηα ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ θαη νινήκεξα ηηο δηαθνπέο.
Πξόγξακκα δηαηήξεζεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο γηα παηδηά θηλεδηθήο θαηαγσγήο.
Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζην Κέληξν
Ελεκέξσζεο θαη Υπνζηήξημεο Μεηαλαζηώλ, γλσζηό σο ΚΕΠΛΥΜ.
Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη θαζνδήγεζεο ζε ππήθνπο ηξίησλ ρσξώλ από ην Γξαθείν
Πιεξνθόξεζεο Μεηαλαζηώλ ηνπ ΚΕΠΛΥΜ ζηελ Πιαηεία Σνισκνύ ηηο Κπξηαθέο (π.ρ.
πιεξνθνξίεο θαη θαζνδήγεζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλνπξαμίαο καο θαη ην ζύλνιν
ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζηα Δεκνηηθά καο όξηα, γηα ζέκαηα δηακνλήο, εξγαζηαθά
δηθαηώκαηα θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε)
Εμππεξέηεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ νξγαλώζεσλ από ην ίδην Γξαθείν γηα ηελ
εμαζθάιηζε πξόζβαζεο ζε ηνπηθέο ππνδνκέο γηα δηθέο ηνπο εθδειώζεηο.
Σεκηλάξηα, εξγαζηήξηα θαη επί ηόπνπ επηζθέςεηο γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό, ηε
γεσγξαθία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο Κύπξνπ, θαη θαηάξηηζε ζε πξαθηηθέο marketing θαη
δεκόζηεο ζρέζεηο.
Σην Δήκν Λεπθσζίαο, κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016, εμππεξεηήζεθαλ άκεζα πέξαλ ησλ 300
ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ. Έιαβαλ νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο 50 πεξίπνπ παηδηά από ην
Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν, πέξαλ ησλ 150 αηόκσλ από ην Γξαθείν Πιεξνθόξεζεο
Μεηαλαζηώλ, 23 άηνκα από ην πξόγξακκα ςπρνθνηλσληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ηνπ ΚΕΠΛΥΜ θαη
81 ηνπιάρηζηνλ άηνκα από ηα εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα ηνπ ΚΕΠΛΥΜ.
Σην Δήκν Αγίνπ Δνκεηίνπ εμππεξεηήζεθαλ 127 πεξίπνπ άηνκα από ην πξόγξακκα αηνκηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη ην ζεκηλάξην γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ
ρσξώλ. Εθαηνληάδεο κέιε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θνηλόηεηαο ζπκκεηείραλ ζηηο πνιηηηζηηθέο
δηνξγαλώζεηο ηνπ Δήκνπ, καδί κε πιήζνο Κππξίσλ θαη άιισλ Επξσπαίσλ πνιηηώλ.

Σηηο δξαζηεξηόηεηεο αζιεηηζκνύ θαη πνιηηηζκνύ πνπ δηνξγάλσζε ν Δήκνο Λαθαηάκηαο
ζπκκεηείραλ ελεξγά πέξαλ ησλ 250 ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ θαη πιήζνο άιισλ πνπ
παξαθνινύζεζε ηηο εθδειώζεηο.
Αζξόα ππήξμε ε ζπκκεηνρή ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ θαη ζην Φεζηηβάι Παξαδνζηαθώλ
Παηγληδηώλ πνπ δηνξγάλσζε ν Δήκνο Έγθσκεο, παξέρνληαο κηα εμαηξεηηθή επθαηξία
ζπγρξσηηζκνύ θαη ςπραγσγίαο θαηνίθσλ από δηάθνξεο ρώξεο.
Τν Δίθηπν Σπλεξγαζίαο Μεηαλαζηεπηηθώλ Οξγαλώζεσλ, ΜΚΟ θαη Τνπηθώλ Αξρώλ, ζπλέρηζε
ηε δξάζε ηνπ εκβαζύλνληαο ηελ επηθνηλσλία θαη αγγίδνληαο δηάθνξεο πηπρέο ηεο έληαμεο ησλ
κεηαλαζηώλ ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο ηνπηθήο δσήο θαζώο θαη εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Απηά δελ ζα επηηπγράλνληαλ ρσξίο ηε ζπλεξγαζία θαη ζπιινγηθή δνπιεηά αξθεηώλ ζηειερώλ.
Εθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο όισλ καο ζηνλ Επηθεθαιήο θαη ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο
Επξσπατθώλ Τακείσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, πνπ είλαη ε Υπεύζπλε Αξρή γηα ηηο
δξάζεηο ηνπ Τακείνπ Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο ΕΕ, γηα ηελ πνιύηηκε
ζπλεξγαζία θαη ηε ζηήξημε ηνπ νξάκαηνο ησλ Τνπηθώλ Αξρώλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο
θνηλσλίεο ρσξίο απνθιεηζκνύο. Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο απεπζύλσ πξνο ηνπο εηαίξνπο καο γηα
ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζε απηό ην Πξόγξακκα, θαη βέβαηα πξνο ηνπο θίινπο Δήκαξρνπο
πνπ είλαη καδί καο.
Επραξηζηώ επίζεο ηελ Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηεο Επηηξνπήο Επξσπατθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ
Δήκνπ Λεπθσζίαο, θαζώο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Πνιπδύλακνπ
Δεκνηηθνύ Κέληξνπ Λεπθσζίαο γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο. Τέινο, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε ηνπ Πνιπδύλακνπ Δεκνηηθνύ Κέληξνπ Λεπθσζίαο πνπ κε αθνζίσζε
πινπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δήκν Λεπθσζίαο θαη ηνπ Γξαθείνπ
Επξσπατθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ Δήκνπ καο πνπ ζηεξίδνπλ νιόπιεπξα ηελ θνηλνπξαμία καο θαη
έρνπλ ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σαο επραξηζηώ.

