ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΡ. ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 09 Δεκεμβρίου 2016
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της Δράσης
«Προγράμματα Ένταξης ΥΤΧ από Τοπικές Αρχές»
Αγαπητοί προσκεκλημένοι καλημέρα σας!
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που απευθύνω χαιρετισμό με την ευκαιρία
της ολοκλήρωσης τoυ Προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» που
υλοποιήθηκε το 2016, με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ε.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Έργου
« Προγράμματα Ένταξης ΥΤΧ από Τοπικές Αρχές». Στη δράση αυτή ο Δήμος
Αγίου Δομετίου συμμετείχε ως Εταίρος της κοινοπραξίας, μαζί με το Δήμο
Λακατάμιας, το Δήμο Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας , την
Εταιρεία NVK Advent Consulting Ltd, με την εταιρεία Losadeal και με τελικό
Δικαιούχο το Δήμο Λευκωσίας.
Πιστεύω ότι έχει χτιστεί ένα γερό οικοδόμημα στον τομέα της ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών με την υλοποίηση προγραμμάτων για ενσωμάτωση τους στην τοπική
κοινωνία για πέμπτη συνεχή χρονιά, που μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να
προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες για την προάσπιση των
δικαιωμάτων των μεταναστών γενικότερα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος
που ζουν και εργάζονται
Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, έχοντας την ευκαιρία μιας
διαδραστικής επικοινωνίας και ποιοτικής ζωής με τους Κύπριους πολίτες, όταν αυτά
στηρίζονται με πολιτικές και αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με
τους ανάλογους οικονομικούς πόρους. Με την επικείμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αναμένεται η ενεργός εμπλοκή των Δήμων και Κοινοτήτων στα
κοινωνικά θέματα, για τα οποία χρειάζεται ο κοινωνικός σχεδιασμός και για
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων είναι και οι μετανάστες, από
όπου και αν προέρχονται. Αρκετές Τοπικές Αρχές έχουν την κατάλληλη στελέχωση
για διαχείριση τέτοιων σημαντικών κοινωνικών θεμάτων, γι αυτό η συνεχής
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μετανάστες, θα πρέπει να
είναι μια συνειδητή επιλογή, υπογραμμίζοντας έτσι την ουσιαστική κοινωνική
αποστολή τους και αναγνωρίζοντας τους μετανάστες ως παράγοντες
που
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Επιπλέον οι μετανάστες
είναι μια πρόκληση για καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης των υποχρεώσεων
και δικαιωμάτων όλων των πολιτών, διατηρώντας την κοινωνική συνοχή των
τοπικών κοινωνιών.
Είναι πολλοί οι τομείς που η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει δράσεις,
όπως στη μείωση και εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και κοινωνικού
αποκλεισμού με συνεχείς δράσεις, πέραν
από
τις αναγκαίες υπηρεσίες
πληροφόρησης για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
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Ο Δήμος Αγίου Δομετίου χαρακτηρίζεται ως μια πολυπολιτισμική κοινωνία ,
όταν αναφέρουμε ότι το 50% των μαθητών προέρχονται από άλλες χώρες.
Αυτή και μόνο η διαπίστωση δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης
και
υλοποίησης προγραμμάτων για την ομαλή προσαρμογή όλων στα νέα
δεδομένα. Αυτό άλλωστε ήταν και το κίνητρο για εφαρμογή στοχευμένων
προγραμμάτων για τους ΥΤΧ στο Δήμο Αγίου Δομετίου και στο παρόν έργο,
στο οποίο περιλαμβάνονται η κοινωνική και ψυχολογική στήριξη σε ατομικό
επίπεδο, η διοργάνωση του Πολυπολιτισμικού Παιδικού Φεστιβάλ, η
συμμετοχή των ΥΤΧ στο Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι και το σεμινάριο για
ενημέρωση των ΥΤΧ για τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η
παροχή των προαναφερόμενων
προγραμμάτων έγινε με την αξιοποίηση των τοπικών δομών κοινωνικής
πρόνοιας, αθλητισμού και πολιτισμού και με τη συμμετοχή και συνεργασία
τοπικών παραγόντων, φορέων αλλά και δημοτών κάθε ηλικίας. Αυτό
επισφραγίζει τη δυναμική για την ένταξη των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία του
Αγίου Δομετίου αλλά και ευρύτερα. Με την παροχή αυτών των υπηρεσιών και
προγραμμάτων μαζί και με τις άλλες δραστηριότητες των συνεργαζόμενων
φορέων, πιστεύω ότι έχει γίνει πρόοδος στην κατανόηση από την κυπριακή
κοινωνία, της σημαντικότητας της αποδοχής της διαφορετικότητας.
Τόσον εγώ, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι άνθρωποι που εργάστηκαν στο
πρόγραμμα αυτό, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, εκφράζοντας
την πεποίθηση για συστηματική συνέχιση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, με
σκοπό την εδραίωση τέτοιων θεσμών και δομών σε μόνιμη βάση για να υπάρξουν
και τα ανάλογα αποτελέσματα προς όφελος όλων. Την ευθύνη υλοποίησης του
προγράμματος από πλευράς του Δήμου Αγίου Δομετίου είχε η Πολιτιστική και
Κοινωνική Υπηρεσία μαζί με συνεργάτες, υπό το συντονισμό της Πολιτιστικής και
Κοινωνικής Λειτουργού του Δήμου μας, Μαργαρίτας Βρακά-Ελευθεριάδου, ως
Υπεύθυνης του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε όλη την ομάδα εκφράζω τα
θερμά μου συγχαρητήρια για το ζήλο που έδειξαν για την επιτυχία του
προγράμματος.
Ελπίζω στη συνέχιση αυτής της κοινοπραξίας για ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα .
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!
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