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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Το Πολςδύναμο Δημοηικό Κένηπο Λεςκωζίαρ δίπλα ζηοςρ Έναπξη ηος 
«Τοςπνοςά Πεηόζθαιπαρ Υ.Τ.Φ. 2016» 

 
Τν Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο σο εηαίξνο ηεο Δξάζεο «Πξνγξάκκαηα Έληαμεο 
από Τνπηθέο Αξρέο» κε ηειηθό δηθαηνύρν ην Δήκν Λεπθσζίαο, ζηήξημε νκάδα κεηαλαζηώλ γηα 
ηελ δηνξγάλσζε ηεο έλαξμεο ησλ αγώλσλ Τνπξλνπά Πεηόζθαηξαο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 
ηελ Κπξηαθή 10 Απξηιίνπ 2016 ζην γήπεδν πεηόζθαηξαο ηνπ Αγίνπ Αληξέα.  
 
Η ζπλεξγαζία πξνέθπςε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπλόινπ κεηαλαζηώλ από ηηο 
Φηιηππίλεο «Illocandia Sports Club» γηα ηελ εμαζθάιηζε γεπέδνπ πεηόζθαηξαο από ην Δήκν 
Λεπθσζίαο, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ηνπξλνπά γηα ην 2016, ην νπνίν έρεη θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία 
ρξόληα. Τν Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο ζηεξίδεη δηαρξνληθά ηνπο κεηαλάζηεο ηνπ 
Δήκνπ κέζα από πνηθίιεο δξάζεηο. Σηόρνο ησλ δξάζεσλ απηώλ είλαη ε έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ 
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε πνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ από ηα 
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηνπ. Μέζσ ηνπ αζιεηηζκνύ απνξξένπλ αμίεο όπσο ε νκαδηθόηεηα 
θαη ε αιιειεγγύε. Παξάιιεια δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο κεηαλάζηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 
δεκηνπξγηθή, παξαγσγηθή ελαζρόιεζε, κέζσ ησλ νξγαλσκέλσλ ζπλόισλ, καθξηά από 
παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 
 
Πξσηνπνξηαθό ζηνηρείν απνηειεί ε θεηηλή ζπκκεηνρή ζην ηνπξλνπά λέσλ νκάδσλ κεηαλαζηώλ 
από ηε Σξη Λάλθα θαη ην Νεπάι. 
  
H Δξάζε «Πξνγξάκκαηα Έληαμεο Υπεθόσλ Τξίησλ Φσξώλ από Τνπηθέο Αξρέο» πινπνηείηαη 
γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά ζε ζπλεξγαζία κε Δήκνπο ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο. Τε δξάζε 
πινπνηνύλ ν Δήκνο Λεπθσζίαο, σο Τειηθόο Δηθαηνύρνο, κε εηαίξνπο ηνπο Δήκνπο Αγίνπ 
Δνκεηίνπ, Λαθαηάκηαο, Έγθσκεο, θαζώο θαη ην Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο. Σην 
εηαηξηθό ζρήκα ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαη ε εηαηξεία «NVK Advent Consulting Ltd» θαη νη 
ζύκβνπινη επηθνηλσλίαο «Losadeal». 
 
Από ηο Πολςδύναμο Δημοηικό Κένηπο Λεςκωζίαρ 
 
11 Απξηιίνπ 2016 
 
Παξαθαιώ όπσο θηινμελεζεί ζηηο εθδόζεηο ζαο. 
 

 

 


