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Δήμος Λευκωσίας – Συνεχίζεται το επιτυχημένο πρόγραμμα « Νέοι Δρόμοι για 
την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Τοπική Κοινωνία» και το 
2018 

 

O Δήμος Λευκωσίας, με την υπογραφή της ανανέωσης της Συμφωνίας 
Επιδότησης του προγράμματος, ανανεώνει και τη δέσμευση του να συνεχίσει 
την πρωτοποριακή δράση του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» 
και το 2018 

Το Πρόγραμμα προσφέρει στους μετανάστες, πρόσφυγες, αιτητές ασύλου και 
άλλους ΥΤΧ που νόμιμα διαμένουν στην Κύπρο, ένα ολοκληρωμένο σύνολο 
υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, προσανατολισμού, ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
ευκαιριών για συμμετοχή στην τοπική ζωή με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία 

Την ανανέωση της συμφωνίας υπόγραψε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 η κα Ελένη 
Λουκαϊδου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου 
Λευκωσίας και, εκ μέρους της Υπεύθυνης Αρχής, ο κ. Κωνσταντίνος Κυπριανού, 
Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών 
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Η κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο αποτελείται από τον Δήμο Λευκωσίας, ως τελικό 
δικαιούχο και συντονιστή του προγράμματος, και τους Δήμους Αγίου Δομετίου, 
Λακατάμιας και Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, 
τη NVK AdventConsulting Ltd και τη Losadeal Ltd ως εταίρους 

Εκατοντάδες ΥΤΧ αναμένεται να ωφεληθούν και φέτος από τις δράσεις που θα 
πραγματοποιήσει η κοινοπραξία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και αναδεικνύοντας την πολυπολιτισμικότητα ως δύναμη ανάπτυξης 
και δημιουργικότητας 

Οι υπηρεσίες και ευκαιρίες για αλληλογνωριμία και αλληλεπίδραση με τον 
ντόπιο πληθυσμό παρέχονται δωρεάν και περιλαμβάνουν : 

– Προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης 

– Εργαστήρια και σεμινάρια προσανατολισμού και ενημέρωσης 

– Ευκαιρίες για διαπολιτισμικές ανταλλαγές και πολιτιστική έκφραση 

– Ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τον ντόπιο πληθυσμό 

– Προγράμματα διατήρησης της πολιτισμικής ταυτότητας 

– Εκμάθηση αθλημάτων,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 

Το Πρόγραμμα συνεχίζει για 7η χρονιά την ανοδική του πορεία στη βάση σύγχρονων 
συμμετοχικών προσεγγίσεων, εμβαθύνοντας τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας με τις μεταναστευτικές κοινότητες που οικοδομήθηκαν στο πλαίσιο του 

Η ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης γίνεται σε συνέχεια της επιτυχίας των 
δράσεων του 2107 με αποτελέσματα που ξεπέρασαν τους στόχους του αρχικού 
σχεδιασμού 

Ο Δήμος Λευκωσίας και οι εταίροι του στο πρόγραμμα αναγνωρίζουν τη σημαντική 
συμβολή των ΥΤΧ στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου, καθώς και τις 
αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ευάλωτη ομάδα πληθυσμού 

Θεωρούν τη στήριξη της ομαλής ένταξης των ΥΤΧ ως αναπόσπαστο τμήμα του 
ρόλου τους για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε μια ανοικτή, ανθρώπινη και 
δημοκρατική κοινωνία 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα Ένταξης από 
Τοπικές Αρχές» και τελεί υπό τη διαχειριστική εποπτεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών 

 


