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Το Πολυδύναμο αγκαλιάζει όλους
τους κατοίκους της Λευκωσίας

θ συνεχίσουμε να αναδει
I κνύουμε έμπρακτα τον καθοριστικό

ρόλο των Τοπικών
Αρχών στη στήριξη και κοινωνική ένταξη
ευάλωτων ομάδων με στόχο η Λευκωσία

Του
Μάριου
Δημητρίου

να παραμείνει μια πόλη ανοιχτή που
αγκαλιάζει

όλους τους κατοίκους της γιορτάζει
τον πλούτο της

πολυπολιτισμικότητας και ενθαρρύνει το
κάβε μέλος της τοπικής κοινωνίας να ζει
και να δημιουργεί ελεύθερα σε ένα περιβάλλον

αποδοχής και σεβασμού είπε μεταξύ

άλλων η Πρόεδρος της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου Λευκωσίας

Ελένη Λουκαΐδου στη δημοσιογραφική
διάσκεψη για το Πρόγραμμα Νέοι

δρόμοι για την ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην τοπική κοινωνία του 2019
2020 την Κυριακή 3θ Ιουνίου 2019 στο Πολυδύναμο

Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Τόνισε ότι το πρόγραμμα Νέοι Δρόμοι
για την Ένταξη είναι πολύ σημαντικό σε
μια εποχή που η Λευκωσία παρουσιάζει τη
ψηλότερη και αυξανόμενη συγκέντρωση
υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο ιδιαίτερα

αυτών που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες

ομάδες και αντιμετωπίζουν πιο
έντονα τους κινδύνους του κοινωνικού
αποκλεισμού Η Ελένη Λουκαΐδου

μιλούσε

στην παρουσία του Προέδρου της
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και διπλωματών

Αραβικών χωρών διαπιστευμένων
στην Κύπρο που λίγη ώρα προηγουμένως
είχαν ξεναγηθεί μαζί με τους δημοσιογρά¬

φους από την Αντιπρόεδρο του Πολυδύναμου

Κέντρου Κάτια Απέγητου στα
Προγράμματα

που προσφέρει το Πολυδύναμο
Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας κάθε Κυριακή
σε παιδιά και ενήλικες Αραβικής καταγωγής

όπως το Πρόγραμμα διατήρησης πολιτισμικής

ταυτότητας για παιδιά και τα
σεμινάρια εκπαίδευσης γονέων και άλλων
ενηλίκων για την απόκτηση κοινωνικών και
γλωσσικών δεξιοτήτων
Η Ελένη Λουκαΐδου είπε ότι ο τρέχων κύκλος

υπηρεσιών εκδηλώσεων και άλλων
δραστηριοτήτων του Προγράμματος έχει
διάρκεια 18 μηνών Συνεχίζει να υλοποιείται
με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου

Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής

Ένωσης 90 και την Κυπριακή
Δημοκρατία ιο στο πλαίσιο του Έργου
Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές

Αρχές μετά από την επιτυχή υποβολή
πρότασης και την υπογραφή νέας συμφωνίας

επιδότησης με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών
Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
για αυτή την περίοδο ανέρχεται σε 200

χιλιάδες

ευρώ 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 ο Δήμος Λακατάμιας
και οι εταιρείες Συμβούλων NVK Advent
Consulting Ltd και Losadeal Ltd Συνοπτικά

οι υπηρεσίες που παρέχονται στο
πλαίσιο του Προγράμματος συμβάλλουν
στην καταπολέμηση σημαντικών κινδύνων
κοινωνικού αποκλεισμού των υπηκόων τρίτων

χωρών είπε η κυρία Λουκαΐδου
προσθέτοντας

ότι αποσκοπούν στην επίλυση
προβλημάτων της καθημερινής ζωής των
μεταναστών στην προστασία και διαφύλαξη

των δικαιωμάτων των παιδιών τους
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 στη
διαπολιτισμική ανταλλαγή και στην αποδοχή

της διαφορετικότητας από την τοπική
κοινωνία
Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής

Δημήτρης Συλλούρης αναφέρθηκε στη
πρωτοβουλία που ανέλαβε για την προ
ώθηση της αραβοφωνίας στην Κύπρο με
στόχο την περαιτέρω αλληλοκατανόηση
και σύσφιξη των μακραίωνων παραδοσιακών

δεσμών Κύπρου και Αραβικού κόσμου
σε πολλούς τομείς όπως η εκπαίδευση ο
πολιτισμός το εμπόριο και η οικονομία γενικότερα

Δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί
με το Πολυδύναμο Κέντρο υπογραμμίζοντας

τη σημασία του έργου που επιτελείται
εκεί και την ταύτιση της υποστήριξης που
παρέχει στην Αραβόφωνη κοινότητα με την
πρωτοβουλία της Βουλής
Χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών

Κωνσταντίνου Πετρίδη απήθυνε
και ο Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών

του Υπουργείου Εσωτερικών Ταμείων
Κωνσταντίνος Κυπριανού που είπε μεταξύ
άλλων ότι η νέα προγραμματική περίοδος
2021-2027 είναι σε τροχιά σχεδιασμού και
την επόμενη δημοσιονομική περίοδο προτείνεται

σχεδόν τριπλασιασμός του
προϋπολογισμού

στον τομέα της διαχείρισης
των μεταναστευτικών ροών Φαίνεται συνέχισε

να δίδεται από την Επιτροπή μεγάλη

προτεραιότητα στον τομέα της
ένταξης Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί κατά
τη νέα προγραμματική περίοδο μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα στηρίξει

τη μακροπρόθεσμη κοινωνικο-οικονο
μική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών με
μέτρα για τη μείωση της φτώχειας την ένταξη

στην αγορά εργασίας την προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και της υγείας
καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων

και των ανισοτήτων ενώ το Ταμείο
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης θα
καλύψει τις πιο βραχυπρόθεσμες ανάγκες
Τα δυο Ταμεία θα υλοποιούν ενέργειες ένταξης

στο πλαίσιο της συνέργειας και της
συμπληρωματικότητας

Στιγμιότυπα από τη δημοσιογραφική διάσκεψη στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και τη ξενάγηση του Προέδρου της Βουλής και των δημοσιογράφωνστα προγράμματα που το Πολυδύναμο προσφέρει κάθε Κυριακή σε παιδιά και ενήλικες Αραβικής καταγωγής
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