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Η Λευκωσία ανοικτή στην ένταξη μεταναστών
Με κοινό στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης
των μετανοστών υπηκόων τρίτων χωρών ΥΤΧ

στην τοπική κοινωνία οι Δήμοι της επαρχίας
Λευκωσίας με επικεφαλής το Δήμο Λευκωσίας

παρουσίασαν χθες σε δημοσιογραφική
διάσκεψη τις δραστηριότητες που υλοποιούν
κατά το 201 5

Η παρουσίαση του προγράμματος συνδυάστηκε

με ημερίδα υπό τον τίτλο 0ι τοπικές κοινωνίες
ανοιχτές στην ένταξη μεταναστών σε συνεργασία

με το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως

Αρχή κατά των Διακρίσεων
Οι Δήμοι της επαρχίας Λευκωσίας ανέδειξαν
τις εμπειρίες που αποκτούν στην εφαρμογή της

πολιτικής ένταξης μεταναστών προσφέροντας
βήμα συμμετοχής στους μετανάστες ΥΤΧ και

υπηρεσίες που ανταποκρίνεται σε βασικές ανάγκες

της καθημερινής ζωής τους Σημαντική
στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρέμβαση που

έκαναν δύο μετανάστριες από τη Συρία και την

Κίνα καθώς και ένας πρόσφυγας από το Κογκό
που ζουν με τις οικογένειές τους στην Κύπρο

Κεντρικό μήνυμά τους ήταν η θέληση να είναι

ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και να νιώθουν
την Κύπρο σαν πατρίδα τους τόσο αυτοί όσο
και τα παιδιά τους
Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών
Σωκράτης Χάσικος που διάβασε ο Αναπληρωτής

Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού

και Μετανάστευσης Μάκης Πολυδώρου
ανάφερε ότι η σωστή διαχείριση της νόμιμης
μετανάστευσης και ένταξης είναι απαραίτητη

τόσο προς όφελος της Κύπρου ως χώρας
υποδοχής όσο και προς όφελος των ίδιων των

μεταναστών Η Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Ελένη

Λουκαϊδου και η Επίτροπος Διοικήσεως Ελίζα

Σαββίδου αναφέρθηκαν στο πολλαπλό όφελος
της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών καθώς
και στη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη

και ευημερία της Κύπρου

Οι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των δήμων που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε τοποθετήσεις
τους αναφέρθηκαν στη σπουδαιότητα της υλοποίησης

ενός τέτοιου προγράμματος αφού
το μεταναστευτικό φαινόμενο είναι μέρος της
σύγχρονης πραγματικότητας και δεν θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα
Στο πλαίσιο της ημερίδας ο επικεφαλής Κλάδου

Ταμείων Αλληλεγγύης Κωνσταντίνος Κυπριανού

έδωσε πληροφορίες για τις προτεραιότητες
που καθορίζει η EE για τη χρηματοδότηση νέων

προγραμμάτων ένταξης μεταναστών και προσφύγων

την περίοδο 201 4 2020
Μίλησαν επίσης η ΖηναΤδα Ονούφριου λειτουργός

Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεΐικ και

η Ρουλά Γεωργοπούλου υπεύθυνη του Πολυδύναμου

Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας εστιάζοντας

στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης
στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής έντοξης
καθώς και στις εμπειρίες που απέκτησαν τα

τελευταία χρόνια
Ο εμπειρογνώμονας σε προγράμματα ένταξης
Νίκος Σταθόπουλος αναφέρθηκε στην βασική

καινοτομία του προγράμματος που αφορά στη

συγκρότηση του Δικτύου Μεταναστευτικών

Οργανώσεων και την ανάπτυξη διαδικασιών

συμμετοχής των μεταναστών στο πρόγραμμα

Εταίροι του Δήμου Λευκωσίας στο πρόγραμμα
είναι οι Δήμοι Αγίου Δομετίου Λακατάμιας
Στροβόλου Λατσιών Αγλαντζιάς,Έγκωμης
Ιδαλίου Γερίου Τσερίου το Πολυδύναμο Δημοτικό

Κέντρο Λευκωσίας το Ίδρυμα Πολυδύναμο

Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου η Αναπτυξιακή

Εταιρία Λευκωσίας ΑΝΕΛ η NVK Advent

Consulting Ltd και οι Σύμβουλοι Στρατηγικής
Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Opinion Action

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

ΤαμείοΈνταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
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