
New channels for
the integration of

Third Country Nationals
in the local community

-  - - Day care & creative activities for children during the school terms, the summer & other holidays 
- Personal and family counseling, social support and information

- Training, education, empowerment, orientation and first aid seminars
- Cultural identity preservation for children of Chinese and Arab origin

- Workshops for creative expression and acquaintance with culture for children and adults 
- Multicultural and experiential activities fostering interaction and acceptance of diversity 

- Development of networking and cooperation between TCNs, local authorities and NGOs 
- Promotion of the active participation of TCNs in the local community

- Multilevel information and awareness raising of the local community and TCNs 

Νέοι δρόμοι για
την ένταξη Υπηκόων
Τρίτων Χωρών
στην τοπική κοινωνία 
- Υπηρεσίες προστασίας και απασχόλησης παιδιών τη σχολική περίοδο και το Καλοκαίρι 
- Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική, κοινωνική στήριξη και πληροφόρηση
- Σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης και προσανατολισμού και πρώτων βοηθειών
- Διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας παιδιών Αραβικής και Κινέζικης καταγωγής
- Εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης για παιδιά και ενήλικες  
- Πολυπολιτισμικές και βιωματικές δράσεις αλληλεπίδρασης και αποδοχής της διαφορετικότητας
- Ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των ΥΤΧ, των τοπικών αρχών και ΜΚΟ
- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία 
- Πολυεπίπεδη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των ΥΤΧ

LTD

The project is implemented by the partnership:

Contact Details
Nicosia Municipality: 22 797000, municipality@nicosiamunicipality.org.cy

Engomi Municipality: 22453800, info@engomi.org
Nicosia Municipality Multifunctional Foundation: 22797850,

polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
NVK Advent Consulting Ltd: 22318046, info@nvkadvent.com.cy

Losadeal Ltd: 22337565, info@losadeal.com

Το έργο υλοποιούν οι συνεργαζόμενοι φορείς:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Δήμος Λευκωσίας: 22797000, municipality@nicosiamunicipality.org.cy
Δήμος Έγκωμης: 22453800, info@engomi.org 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας: 22797850,
polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
NVK Advent Consulting Ltd: 22318046, info@nvkadvent.com.cy
Losadeal Ltd: 22337565, info@losadeal.com
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PROJECT CO-FUNDED BY THE ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND AND THE REPUBLIC OF CYPRUS
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