Χαιρετισμός της Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου
Λευκωσίας Ελένης Λουκαΐδου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για το Πρόγραμμα
«ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΥΤΧ)
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του 2019-2020,
την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, ώρα 10:30,
στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής
Κύριοι Εκπρόσωποι Πρεσβειών
Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους όλων των συνεργαζόμενων φορέων, σας καλωσορίζω με χαρά στη σημερινή
συνάντηση που αφορά τον 8ο κύκλο του Προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη».
Πρόκειται για το βασικό πρόγραμμα Τοπικών Αρχών για τη στήριξη και κοινωνική ένταξη
των ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη πόλη και επαρχία της Λευκωσίας. Στο
πλαίσιο του παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και ευκαιριών σε μετανάστες,
πρόσφυγες ή αιτητές διεθνούς προστασίας που αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού. Πιστεύουμε εξ’ άλλου ότι με τη σωστή στήριξη συμβάλλουν στην
τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, γίνονται πηγή δημιουργίας και εμπλουτίζουν
την τοπική ζωή. Η ομαλή ένταξη τους είναι μονόδρομος για την επίτευξη της κοινωνικής
συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης μας!
Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία του Προέδρου της Βουλής και χαιρετίζουμε το έντονο
ενδιαφέρον που έχει επιδείξει για να ξεναγηθεί στα προγράμματα που παρέχονται τις
Κυριακές σε παιδιά και ενήλικες Αραβικής καταγωγής από το Πολυδύναμο Δημοτικό
Κέντρο Λευκωσίας. Η αναγνώριση της σημασίας ένταξης των ΥΤΧ από τους θεσμούς της
πολιτείας μας στέλλει τα σωστά μηνύματα αποδοχής και στήριξης στους ίδιους και στο
έργο που επιτελούμε. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους εκπροσώπους των πρεσβειών
Αραβικών χωρών για την παρουσία τους στη σημερινή Διάσκεψη και τη ξενάγηση σε αυτά
τα προγράμματα. Θα ήθελα, τέλος, να καλοσωρίσω τους εκπροσώπους οργανωμένων
συνόλων μεταναστών που βρίσκονται μαζί μας και σήμερα.
Ο τρέχων κύκλος υπηρεσιών, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων έχει διάρκεια 18
μηνών. Υλοποιείται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με συγχρηματοδότηση από το
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή
Δημοκρατία, μετά από την επιτυχή υποβολή πρότασης και την υπογραφή νέας Συμφωνίας
Επιδότησης μεταξύ μας και της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου
Εσωτερικών που είναι η Υπεύθυνη Αρχή για το συγκεκριμένο Ταμείο στην Κύπρο. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του έργου για αυτή την περίοδο ανέρχεται σε 200,000Ευρώ.
Οι Τελικοί Δικαιούχοι που υλοποιούν το Πρόγραμμα αυτή την περίοδο είναι ο Δήμος
Λευκωσίας ως Συντονιστής Έργου σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό του Κέντρο,
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το Δήμο Λακατάμιας και τις εταιρείες Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και Losadeal
Ltd. Είναι με ιδιαίτερη λύπη που ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγίου Δομετίου που
συμμετείχε ενεργά στο Πρόγραμμα μας από τα πρώτα του βήματα το 2012, δεν θα
συνεχίσει να συμμετέχει στο σχήμα υλοποίησης του έργου αυτή την περίοδο. Με την
ευκαιρία αυτή εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στο Δήμαρχο και τα στελέχη του
Αγίου Δομετίου για την εξαιρετική συνεργασία και τη σημαντική συμβολή τους στη μέχρι
σήμερα επιτυχία του Προγράμματος.
Η κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ είναι μια συνεχής, πολύπλευρη και αμφίδρομη διαδικασία που
αφορά όλες τις πτυχές της τοπικής ζωής. Επιτυγχάνεται μόνο με τη συνεργασία ενός
εύρους φορέων της κοινωνίας μας και βέβαια με την ενεργό εμπλοκή των ιδίων και την
αλληλεπίδραση τους με την τοπική κοινωνία σε πολλά επίπεδα.
Όπως διαφαίνεται και από τη σημερινή ξενάγηση, υλοποιούμε τις υπηρεσίες και άλλες
δραστηριότητες με την πολύτιμη συνεργασία οργανωμένων συνόλων και άτυπων ομάδων
των υπηκόων τρίτων χωρών. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την
ανταπόκριση! Ακολουθούμε σύγχρονες συμμετοχικές προσεγγίσεις επιδιώκοντας τόσο την
ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ιδίων των μεταναστών όσο και την παροχή υπηρεσιών
και ευκαιριών που ανταποκρίνονται σε ουσιώδεις ανάγκες αυτής της εξαιρετικά ευάλωτης
ομάδας πληθυσμού. Μαζί οικοδομούμε συνθήκες που θα επιτρέπουν σε όλους τους
πολίτες να ζουν, να δημιουργούν και να εκφράζονται χωρίς εμπόδια, προκαταλήψεις και
διακρίσεις.
Ταυτόχρονα ενισχύουμε τη συνεργασία και με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών,
λειτουργώντας το «Δίκτυο Συνεργασίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Μεταναστευτικών
Οργανώσεων και Τοπικών Αρχών». Μέσω του στοχεύουμε σε ανταλλαγή πληροφοριών για
πρωτοβουλίες αυτών των φορέων, ενδυνάμωση των συνεργειών, πιο αποτελεσματική
ενημέρωση των μεταναστών, καθώς και την ανάδειξη και συζήτηση ουσιαστικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζη η ομάδα αυτή. Στο πλαίσιο του Δικτύου αξιοποιούμε
φορείς επιστημονικής γνώσης όπως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη
μας, αλλά και τη συνεργασία με σχετικούς Θεσμούς της χώρας και κυβερνητικά τμήματα.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής
ζωής των μεταναστών, στη διευκόλυνση της απασχόλησης τους, στην ενδυνάμωση και
απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων, στον προσανατολισμό και την προσαρμογή τους στην
κοινωνία υποδοχής, στην παροχή ευκαιριών για ψυχαγωγία, άθληση, δημιουργική έκφραση
και ευρύτερη κοινωνική συναναστροφή, στην διαπολιτισμική ανταλλαγή, στην αποδοχή της
διαφορετικότητας και γενικότερα στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Συνοπτικά, το Πρόγραμμα μας κατά τη διάρκεια των 18 μηνών εντός του 2019 και 2020 θα
υλοποιήσει πολυάριθμες ενέργειες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
 Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης όπως:
 Τα προγράμματα Διατήρησης Πολιτισμικής Ταυτότητας για παιδιά με καταγωγή από
Αραβικές χώρες και για παιδιά Κινέζων μεταναστών, που προσφέρουν εκμάθηση
αντίστοιχα της Αραβικής και Κινέζικης γλώσσας, τέχνης και πολιτισμού, καθώς και
ποικιλίας παιχνιδιών και αθλητικών δραστηριοτήτων, στη βάση της συνεργασίας του
Πολυδύναμου Κέντρου μας, με το Κυπριο-Αραβικό Πολιτιστικό Κέντρο και το
Cyprus- China Art, Culture and Education Centre.
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Το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και λογοθεραπείας από ειδικούς, που θα
προσφέρεται κατά τη σχολική περίοδο σε παιδιά ΥΤΧ που αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες.
Σεμινάρια προσανατολισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων για ενήλικες ΥΤΧ.
Σεμινάρια διαχείρισης καταστάσεων και συναισθημάτων σχετικά με τη
μετανάστευση, τόσο με αναφορά στο τραυματικό ιστορικό στη χώρα προέλευσης ή
στην απόσταση από το οικογενειακό περιβάλλον, όσο και με αναφορά σε φαινόμενα
ρατσισμού και ξενοφοβίας στη χώρα υποδοχής.

 Προγράμματα κοινωνικής στήριξης όπως:
 Οι καθημερινές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παιδιών 5-12 ετών στο
Πολυδύναμο Κέντρο μας, από τη 1:00 - 6:00 μ.μ. μετά από το σχολείο και ολοήμερα
κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, περιλαμβάνοντας μεταφορά
με το λεωφορείο, παράθεση ζεστού γεύματος και απογευματινού, καθοδήγηση στις
σχολικές εργασίες και συμμετοχή σε διάφορες εκπαιδευτικές, δημιουργικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 Το πλήρες πρόγραμμα φύλαξης και δημιουργικής αποσχόλησης παιδιών 5-12 ετών
του Πολυδύναμου Κέντρου μας, καθ’ολη τη διάρκεια των διακοπών του καλοκαιριού,
που περιλαμβάνει πληθώρα δραστηριοτήτων άθλησης, τέχνης και βιωματικής
μάθησης, καθώς και εκδρομές και επισκέψεις.
 Υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής σε γονείς και οικογένειες
στο παράρτημα του Πολυδύναμου Κέντρου στην Παλιά Αγορά της Παλλουριώτισσας
και στο Γραφείο Πληροφόρησης και Δικτύωσης Μεταναστών στον παλιό υδατοστάτη
πλησίον της Πλατείας Σολωμού.
 Προσέγγιση των ΥΤΧ χωρών και παροχή κοινωνικής στήριξης τις καθημερινές και τα
Σαββατοκύριακα.
 Λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ), με έδρα
το Πολυδύναμο Κέντρο στην Παλιά Αγορά της Παλλουριώτισσας και στο Γραφείο
Πληροφόρησης και Δικτύωσης Μεταναστών στον παλιό υδατοστάτη πλησίον της
Πλατείας Σολωμού, που θα δέχεται ΥΤΧ από όλη την επαρχία Λευκωσίας, για την
παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης για όλο το πλέγμα των κοινωνικών
υπηρεσιών του Προγράμματος, λειτουργώντας και τα Σαββατοκύριακα.
 Προγράμματα δημιουργικής έκφρασης και γνωριμίας με τον πολιτισμό και την
κοινωνία όπως:
 Τα Μουσικά Εργαστήρια Re-bE της μουσικού και ερμηνεύτριας εγνωσμένου κύρους
Αλέξιας Βασιλείου, για ενήλικες ΥΤΧ, που στοχεύουν να καλιεργήσουν το αίσθημα
του ανήκειν, την προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα των συμμετεχόντων.
 Τα πρωτοποριακά εργαστήρια μουσικής και κρουστών για παιδιά μέσω συνεργασίας
του Πολυδύναμου Κέντρου με το κοινωνικό πρόγραμμα Sistema Cyprus που θα
προσφέρει δωρεάν μουσική παιδεία σε παιδιά σε περίοδο 12 εβδομάδων κατά την
καλοκαιρινή περίοδο.
 Άλλα εργαστήρια εικαστικών τεχνών, με κατασκευές από διάφορες χώρες και χρήση
ανακυκλώσιμων και άλλων υλικών.
 Η διοργάνωση διαγωνισμού τέχνης και καλιτεχνικής δημιουργίας παιδιών από το
Πολυδύναμο Κέντρο.
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 Δράσεις για την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και την αποδοχή της
διαφορετικότητας όπως:
 Η διοργάνωση Λαογραφικού Φεστιβάλ από το Δήμο Λακατάμιας, με τη συμμετοχή
συγκροτημάτων χορού από μεγάλο εύρος κοινοτήτων των μεταναστών από όλη την
επαρχία Λευκωσίας, προωθώντας την αποδοχή και το δικαίωμα συμμετοχής στα
τοπικά πολιτιστικά δρώμενα. Μέσω της μεταξύ τους συνεργασίας αλλά και της
συνεργασίας με κυπριακά συγκροτήματα θα μάθουν και θα παρουσιάσουν χορούς
από διάφορες χώρες.
 Βιωματικές διαδραστικές δραστηριότητες γευσιγνωσίας με τη συμμετοχή ΥΤΧ και
Κυπρίων, οι οποίες θα προσφέρουν την ευκαιρία αλληλογνωριμίας, συνεργασίας,
αλλά και ανάδειξης και ανταλλαγής στοιχείων της παράδοσης και της κουλτούρας
της Κύπρου και των χωρών προέλευσης των μεταναστών.
 Η προσφορά μαθημάτων κρίκετ για άνδρες και γυναίκες και η διοργάνωση
πρωταθλήματος κρίκετ, ενός αθλήματος ιδιαίτερα αγαπητού σε Ασιατικές και όχι
μόνο χώρες, μέσω της στενής συνεργασίας του Δήμου Λακατάμιας με φορείς της
μεταναστευτικής κοινότητας.
 Δράσεις για την ενεργό συμμετοχή των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία, όπως:
 Η συνεργασία με ΜΚΟ και συλλόγους μεταναστών που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο της κοινωνικής ένταξης των ΥΤΧ.
 Η διοργάνωση Φόρουμ διαλόγου και συνεργασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας του
Δικτύου ΜΚΟ, Μεταναστευτικών Οργανώσεων και Τοπικών Αρχών για την από
κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ένταξη των μεταναστών στην
τοπική κοινωνία.
Επιδιώκουμε και σε αυτή την περίοδο, όπως και στα προηγούμενα χρόνια, να επιτύχουμε
αξιοσημείωτα αποτελέσματα που θα ξεπεράσουν τους στόχους του αρχικού σχεδιασμού,
αξιοποιώντας στο έπακρο τους πόρους που λαμβάνουμε για το πρόγραμμα αλλά και ίδιους
ή και άλλους συμπληρωματικούς πόρους που με πολλή προσπάθεια διασφαλίζουμε. Θα
συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε έμπρακτα τον καθοριστικό ρόλο των Τοπικών Αρχών στη
στήριξη και κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, κτίζοντας κανάλια επικοινωνίας και
σχέσεις εμπιστοσύνης για γεφύρωση των όποιων κενών μεταξύ των απλών πολιτών και
των κρατικών υπηρεσιών, θεσμών και φορέων που βρίσκονται σε πιο κεντρικό επίπεδο
διακυβέρνησης.
Στόχος μας είναι η Λευκωσία να παραμείνει μια πόλη ανοιχτή, που αγκαλιάζει όλους τους
κατοίκους της, γιορτάζει τον πλούτο της πολυπολιτισμικότητας και ενθαρρύνει το κάθε
μέλος της τοπικής κοινωνίας να ζει και να δημιουργεί ελεύθερα σε ένα περιβάλλον
αποδοχής και σεβασμού. Γι’ αυτό το πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» είναι πολύ
σημαντικό σε μια εποχή που η Λευκωσία παρουσιάζει τη ψηλότερη και αυξανόμενη
συγκέντρωση ΥΤΧ στην Κύπρο, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες
και αντιμετωπίζουν πιο έντονα τους κινδύνους του κοινωνικού αποκλεισμού.
Εκφράζω τις ευχαριστίες όλων μας στον Επικεφαλής και τα στελέχη της Μονάδας
Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαχρονική στήριξη που παρέχει
στην υλοποίηση του οράματος μας για μια τοπική κοινωνία που δεν διαχωρίζει τους
ανθρώπους στη βάση της εθνικής καταγωγής, του χρώματος, της θρησκείας ή των
πολιτισμικών καταβολών. Μιας κοινωνίας φιλόξενης που κατανοεί τις δυσκολίες όσων
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μεταναστών, προσφύγων ή αιτητών ασύλου βρίσκονται ανάμεσα μας αναζητώντας
ασφάλεια και προστασία ή εργασία για μια καλύτερη ζωή. Μιας κοινωνίας που αποδέχεται,
σέβεται και απλώνει χέρι βοήθειας στα πλέον ευάλωτα μέλη της αλλά και που αναγνωρίζει
την προσφορά τους.
Ευχαριστώ επίσης όλους τους εταίρους μας και τα στελέχη τους για την προσήλωση στο
στόχο της κοινωνικής ένταξης των ΥΤΧ και την εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο
του Πρόγραμματος.
Ειδικότερα εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας ευχαριστώ τα
αφοσιωμένα στελέχη του Πολυδύναμου Κέντρου που υλοποιούν τις υπηρεσίες που
προβλέπονται στο Δήμο μας αλλά και του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου
μας που παρέχουν ολόπλευρη στήριξη στους φορείς της κοινοπραξίας και έχουν την
ευθύνη συντονισμού του Προγράμματος.
Θα ήταν παράλειψη κλείνοντας να μην εκφράσουμε το συγκλονισμό μας και αποτίσουμε
φόρο τιμής στη μνήμη των αθώων θυμάτων των αποτρόπαιων δολοφονιών, μελών της
μεταναστευτικής κοινότητας του τόπου μας. Εκφράζουμε τα θερμά συλληπητήρια στις
οικογένειες, τους οικείους τους και την δική τους κοινότητα στην Κύπρο και
συμπαραστεκόμαστε στο πένθος και την οδύνη τους.
Σας ευχαριστώ.
Ελένη Λουκαΐδου
Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Δήμου Λευκωσίας
30 Ιουνίου 2019
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