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Ο Δήμος Λευκωσίας υλοποιεί πρόγραμμα για
υπηκόους τρίτων χωρών

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για 8η συνεχή περίοδο!
Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ των Τελικών Δικαιούχων και της Μονάδας
Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως Υπεύθυνης Αρχής για το Ταμείο Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Συμφωνία Επιδότησης για την υλοποίηση του Προγράμματος “Νέοι
Δρόμοι για την Ένταξη”.
Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για 8η συνεχή περίοδο με συγχρηματοδότηση
από το ΤΑΜΕ (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%) στο πλαίσιο του
Έργου “Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές” μετά από επιτυχή
υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
που επαναπροκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.
Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Λευκωσίας ως Τελικό Δικαιούχο
– Συντονιστή Έργου σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Λευκωσίας, τους Δήμους Αγίου Δομετίου και Λακατάμιας και τις εταιρείες
Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και Losadeal Ltd ως Τελικούς
Δικαιούχους.
Σε δελτίο Τύπου του Δήμου αναφέρεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει 18 μήνες, ανέρχεται σε 200,000 Ευρώ.

Συγκεκριμένα η πρόταση του Δήμου Λευκωσίας περιλαμβάνει 18 μεγάλες
ενέργειες, πέντε μεγάλων κατηγοριών, προσφέροντας προγράμματα
κοινωνικής στήριξης σε ΥΤΧ, ή με τη λειτουργία του κέντρου ενημέρωσης και
υποστήριξης μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ).
Θα προσφερθούν επίσης προγράμματα δημιουργικής έκφρασης και
γνωριμίας με τον πολιτισμό και την κοινωνία με πρωτοποριακά εργαστήρια
καλλιτεχνικής δημιουργίας παιδιών και τη δικτύωση των μεταναστευτικών
συλλόγων/οργανώσεων με τις τοπικές αρχές για τη συστηματοποίηση
δράσεων ένταξης των ΥΤΧ. Μέσω του προγράμματος θα παρέχεται κοινωνική
στήριξη προς την ομάδα στόχο, ενώ αναμένεται να οργανωθούν πολιτιστικές /
κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες συγχρωτισμού των ΥΤΧ και του
ντόπιου πληθυσμού μέσω τοπικών δομών των Δήμων.
Περαιτέρω, το έργο θα παράσχει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ΥΤΧ
με στόχο τη διατήρηση των πολιτισμικών στοιχείων της καταγωγής τους,
καθώς και εργαστήρια/σεμινάρια σε ενήλικες ΥΤΧ.
Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και η επιτυχής υλοποίηση όλων των
υπηρεσιών και δράσεων του προγράμματος, διασφάλισαν αξιοσημείωτα
αποτελέσματα που ξεπέρασαν κατά πολύ τους στόχους του αρχικού
σχεδιασμού των προηγούμενων ετών.
Την ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης του προγράμματος υπέγραψαν, εκ
μέρους του Δήμου Λευκωσίας – Συντονιστή του Έργου, η Ελένη Λουκαΐδου,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου Λευκωσίας,
η Κάτια Απέγητου Προεδρεύουσα του ΔΣ του Πολυδύναμου Δημοτικού
Κέντρου Λευκωσίας, ο Δήμαρχος Αγίου Δομετίου Δρ. Κώστας Πέτρου και
η Δήμαρχος Λακατάμιας Δρ. Φωτούλα Χατζήπαπα εκ μέρους των Δήμων
τους και εκ μέρους της Υπεύθυνης Αρχής ο Κωνσταντίνος Κυπριανού,
Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου
Εσωτερικών.
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