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Παρουσίαση
του έργου

Δήμοι tns επαρχία Λευκωσία
παρουσίασαν us δράσειε tous
στα πλαίσια του προγράμματο5
Ένταξε υπηκόων τρίτων
χωρών στην τοπική κοινωνία
Νέοι Δρόμοι Ένταξηε Οι
δήμοι παρουσίασαν το φάσμα
των υπηρεσιών που παρείχαν
στο πλαίσιο του Προγράμματο5
το 2017

Προγράμματα γιο unnmous τρίτων χωρών

Επιτυχημένα προγράμματα ένταξης στην τοπική κοινωνία από τους δήμους
Τις δράσεις και τα αποτελέσματα του
Ένταξπς υπηκόων τρίτων χωρών
στην τοπική κοινωνία Νέοι Δρόμοι Ένταξπς
παρουσίασαν οι δήμοι τπς επαρχίας Λευκωσίας
οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό Συγκεκριμένα
στο Πρόγραμμα που συγχρπματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσπς και Ένταξπς
τπς Ε.Ε και τπν Κυπριακή Δπμοκρατία συμμετέχουν
προγράμματος

οι Δήμοι Λευκωσίας Λακατάμειας Έγ
κωμπς και Αγίου Δομετίου
Οι δήμοι παρουσίασαν ένα φάσμα των υππ
ρεσιών που παρείχαν στο πλαίσιο του
το 2017 Μεταξύ άλλων οι δράσεις
Προγράμματος

περιλαμβάνουν προγράμματα κοινωνικής
φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξπς εργαστήρια
και σεμινάρια προσανατολισμού και
ενπμέρωσπς ευκαιρίες για διαπολιτισμικές
και πολιτιστική έκφρασπ και
διατήρπσπς και ανάδειξπς τπς
ανταλλαγές

προγράμματα

πολιτισμικής

ταυτότπτας
Όπως αναφέρθπκε ένας εξαιρετικά μεγάλος

αριθμός υππκόων τρίτων χωρών έλαβε υππρε
σίες από το φετινό πρόγραμμα
Πιο συγκεκριμένα από τις υππρεσίες που
λειτούργπσε το Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου
Λευκωσίας έλαβαν εξειδικευμένες υππρεσίες
πέραν των 300 υπηκόων τρίτων χωρών
Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρθηκαν 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 ψυχοκοι
νωνικής στήριξης του Κέντρου Ενημέρωσης
και Υποστήριξης Μεταναστών
Από τον Δήμο Αγίου Δομετίου πέραν των 80

ατόμων έλαβαν υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής
για ψυχοκοινωνική στήριξη και
και συμμετείχαν σε καινοτόμα σεμινάρια
που στόχευσαν στη βελτίωση της ικανότητας
των υπηκόων τρίτων χωρών να διαχειριστούν
συναισθήματα και καταστάσεις που αντι¬
ενημέρωση

μετωπίζουν λόγω της μετανάστευσης ενώ
μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας
συμμετείχαν μαζί με Κύπριους πολίτες στο Πο
λυπολιτισμικό Παιδικό Φεστιβάλ που διοργάνωσε
ο δήμος
Μεγάλη συμμετοχή υπηκόων τρίτων χωρών
υπήρξε στο φεστιβάλ Παραδοσιακών Παιγνιδιών
του Δήμου Έγκωμης ενώ στο Λαογραφικό
εκατοντάδες

Φεστιβάλ στα μαθήματα και τουρνουά Κρίκετ
που διοργάνωσε ο Δήμος Λακατάμειας
ενεργά 250 υπήκοοι τρίτων χωρών
Όλοι οι εκπρόσωποι των δήμων που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα υπογράμμισαν ότι οι
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 Να σημειώσουμε ότι η
Συμφωνία Επιδότησης του προγράμματος θα
συνεχιστεί και για τη νέα χρονιά 2018
συμμετείχαν
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