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Δήμοι Λευκωσίας
Νέοι δρόμοι

για μετανάστες
Τθ πρόγραμμα Νέοι Δρόμοι Ένκιξης για την ένταξη

υπηκόωντρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία θα συνεχίσει

τις δράσεις του δεσμεύτηκε χθες ο δήμαρχος
Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης Μιλώντας πρόσφατα

σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο με την ευκαιρία

της έναρξης του φετινού προγράμματος Νέοι
Δρόμοι Ένταξης ο κ Γιωρκάτζης ανέφερε πως η Λευκωσία

είναι μια πόλη που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους

της και απορρίπτει

τους νοητούς κοινωνικούς

και άλλους διαχωρισμούς

Μιλώντας ως
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας

ο δτριρχος Λευκωσίας

δήλωσε ότι αναγνωρίζουν

τους υπηκόους

τρίτων χωρών ως ένα
σημαντικό και ιδιαίτερο
τμήμα των ευάλωτων

ομάδων πληθυσμού της πόλης και στηρίζουν ενεργά και
προγραμματισμένα την ομαλή τους ένταξη και την ευρύτερη

αποδοχή τους στην κοινωνία μας Εκτός από τον
Δήμο Λευκωσίας στην κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο

συμμετέχουν οι δήμοι Αγίου Δομετίου Λακατάμιας
καιΈγκωμης το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

η NKV Advenî Consulting Ltd και η εταιρεία Losadeal
Ltd ως εταίροι Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται για
το 2016 με 150.000 ευρώ από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης

και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσω του εθνικού προγράμματος

2014-2020 Οι υπόλοιποι δήμαρχοι τόνισαν
τη σημασία των ευκαιριών για πολιτισμική και κοινωνική
αλληλογνωριμία και αλληλεπίδραση που παρέχουν οι
δράσεις που υλοποιούν οι δήμοι τους αλλά και την καλλιέργεια

συνείδησης για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα

των υπηκόων τρίτων χωρών στους ίδιους και στο
ντόπιο πληθυσμό Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν

κατά δήμο καθ όλη τη διάρκεια του 2016 στο πλαίσιο

του προγράμματος προβλέπουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες

κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης

και υπηρεσίες προσανατολισμού και ενημέρωσης
για διάφορα θέματα
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