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Αυξάνονται κατά 40 τα κονδύλια για τα προγράμματα ένταξης

Δράσεις για τους μετανάστες
►

Όλα τα προγράμματα χρηματοδοτούνται κατά 95 από ευρωπαϊκά ταμεία Το ύψος τους
στη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 ήταν περίπου 7 εκατ για τη συγχρηματοδότηση 58 έργων

Από τη συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο Λευκωσίας

ΓΡΑΦΕΙ
ΣΟΦΗ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

I Μ 01 Τι Φετινές δράσεις που
mm αφορούν την ομαλή ένταξη
ML των υπηκόων τρίτων χωρών

στην κυπριακή κοινωνία ολοκλήρωσαν

τα διάφορα δίκτυα των δήμων

και άλλων φορέων που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα το οποίο

χρηματοδοτείται

κατά 95 από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Ένταξης και κατά 5
από την Κυπριακή Δημοκρατία

Τελικός δικαιούχος του προγράμματος
από το 2011 που τυγχάνει υλοποίησης
είναι ο Δήμος Λευκωσίας ο οποίος

συγκάλεσε χθες συνέντευξη Τύπου για
να πληροφορήσει τους πολίτες για το
ποιες ακριβώς είναι οι δραστηριότητες
των διαφόρων δικτύων αλλά και για να
κηρύξει τη λήξη του φετινού προγράμματος

Χαιρετισμό στη συνέντευξη απηύθυνε

ο υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης

Χάσικος διό του αναπληρωτή γενικού
διευθυντή Κωνσταντίνου Νικολάίδη ο
οποίος προανήγγειλε αύξηση των κονδυλίων

κατά 40 πάντα με τη χρηματοδότηση

της EE για ανάλογες πολιτικές
ένταξης από τις τοπικές αρχές Η φετινή
δράση ήταν συνολικού προϋπολογισμού
260 χιλιάδων ευρώ

Στην ομιλία του ο δήμαρχος Λευκωσίας

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης υπενθύμισε

αρχικά τη λειτουργία του Κέντρου

Πληροφόρησης και Υποστήριξης Μεταναστών

ΚΕΠΛΥΜ στην πλατεία Σολωμού

το οποίο παρέχει πληροφόρηση
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους μέσω εντύπων που είναι μεταφρασμένα

σε αρκετές γλώσσες αλλά και μέσω

προφορικής ενημέρωσης για διάφορες

υπηρεσίες που δυνατόν να χρειαστούν

Στη συνέχεια ο δήμαρχος αναφέρθηκε

στις διάφορες δράσεις οι οποίες

συνοψίζονται ως εξής• Κοινωνική στήριξη μέσω υπηρεσιών

φροντίδας για παιδιά μαθήματα γλώσσας
και πολιτισμικών στοιχείων και

συμβουλευτικές

υπηρεσίες• Σεμινάρια κατάρτισης και προσανατολισμού

για την Κύπρο μαθήματα αγγλικών

ηλεκτρονικών υπολογιστών πρώτων

βοηθειών και άλλα• Πληθώρα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

όπως μαθήματα κυπριακών
χορών και κυπριακής κουζίνας περιηγήσεις

σε ιστορικά μέρη της Κύπρου και
μεγάλος αριθμός πολιτιστικών και αθλη¬

τικών εκδηλώσεων όπως φεστιβάλ γευ
σιγνωσίας φεστιβάλ χορού διαγωνισμούς

τραγουδιού αθλητικούς διαγωνισμούς

και άλλα
Εταίροι του Δήμου Λευκωσίας είναι άλλοι

εννέα δήμοι της μείζονος Λευκωσίας
τα Πολυδύναμα Κέντρα Λευκωσίας και
Στροβόλου και τρεις ιδιωτικές εταιρείες

Νέο σχέδιο δράσης
Στον δικό του χαιρετισμό ο υπουργός

Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη σύντομα

μιας δομημένης διαδικασίας διαβούλευσης

με τους εμπλεκόμενους φορείς

ώστε να καταλήξουν σε μια ανανεωμένη

πολιτική και σε ένα επικαιροποι
ημένο σχέδιο δράσης που θα καλύπτει
την επικείμενη περίοδο Εκφράζουμε
την ικανοποίηση μας για τον αναβαθμισμένο

ρόλο που θα έχει σε αυτή τη διαδικασία

το γραφείο της επιτρόπου Διοικήσεως

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
τόσο σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης

όσο και σε επίπεδο πραγματογνωμοσύνης
και εμπειρίας σημείωσε ο κ

Χάσικος για να προσθέσει ότι η εθνική
ενταξιακή πολιτική και δράση υλοποιείται

στον μεγαλύτερο βαθμό μέσα από τη
χρηματοδότηση που παρέχουν τα ευρωπαϊκά

ταμεία αλληλεγγύης Παράλληλα
υπενθύμισε ότι κατά την περίοδο 2007
2013 εξασφαλίστηκε ποσό πέραν των 7

εκατ ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία για
τη συγχρηματοδότηση 58 έργων
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