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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Κένηπο Πληποθόπηζηρ και Υποζηήπιξηρ Μεηαναζηών (ΚεΠλΥΜ),  ηος 
Πολςδύναμος Δημοηικού Κένηπος Λεςκωζίαρ διοπγανώνει Σεμινάπια 

Πποζαναηολιζμού για Υπηκόοςρ Τπίηων Φωπών 
 

Σην πιαίζην ησλ ελεξγεηώλ ζηήξημεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο Υπεθόσλ Τξίησλ Φσξώλ ηνπ 
έξγνπ «Πξνγξάκκαηα έληαμεο από Τνπηθέο Αξρέο», ην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο θαη 
Υπνζηήξημεο Μεηαλαζηώλ (ΚεΠιΥΜ), πνπ ιεηηνπξγεί κε επηηπρία από ην Πνιπδύλακν 
Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο, δηνξγαλώλεη βησκαηηθό ζεκηλάξην πξνζαλαηνιηζκνύ ηελ 
Κπξηαθή, 17 Ινπιίνπ 2016, κεηαμύ ησλ σξώλ 10:00 θαη 13:00 ζην ρώξν πνπ ζηεγάδεηαη ην 
ΚεΠιΥΜ, ζηελ «Παιηά Αγνξά Παινπξηώηηζζαο», πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγίνπ Αλδξένπ 7, 1040, 
Λεπθσζία. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ηειεθσλώληαο 22797868. 
Επίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα κεηαθέξνληαη από ην Γξαθείν Πιεξνθόξεζεο, πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ Πιαηεία Σνισκνύ, κε ιεσθνξείν ζηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ.   
 
Καηά ηα ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ νη κεηαλάζηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα έρνπλ ηελ 
επθαηξία λα ιάβνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία, ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ηε 
θνπιηνύξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε, ηηο ππεξεζίεο πγείαο, 
δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Κύπξν. Ο Δήκνο Λεπθσζίαο, σο Τειηθόο 
Δηθαηνύρνο ηνπ έξγνπ, ζπκβάιεη ζηελ πξνβνιή ηνπ ζεκηλαξίνπ κέζσ ησλ δηθώλ ηνπ 
θαλαιηώλ επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό.  
 
Τν Πνιπδύλακν Δεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο ζηεξίδεη δηαρξνληθά ηνπο κεηαλάζηεο κέζα από 
πνηθίιεο δξάζεηο. Μέζσ ηνπ ΚεΠιΥΜ θαη ηνπ Γξαθείνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ (πιεζίνλ ηεο 
Πιαηείαο Σνισκνύ) πινπνηνύληαη δξάζεηο έληαμεο κεηαλαζηώλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 
πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο αηνκηθήο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, πξνώζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο 
έθθξαζεο, ελεκέξσζεο θαη δηθηύσζεο κε ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε ηεο έληαμεο ηνπο ζηελ 
ηνπηθή θνηλσλία. 
 
Τν πξόγξακκα «Νένη Δξόκνη Έληαμεο» πινπνηείηαη γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά ζην 
πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ «Πξνγξάκκαηα Έληαμεο από Τνπηθέο Αξρέο». 
Σηελ ηξέρνπζα θάζε ην πξόγξακκα 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 νη εηαηξίεο 
Σπκβνύισλ «NVK Advent Consulting Ltd» θαη «Losadeal Ltd». 
 
Από ηο Πολςδύναμο Δημοηικό Κένηπο Λεςκωζίαρ 
13 Ινπιίνπ 2016 
 
Παξαθαιώ όπσο θηινμελεζεί ζηηο εθδόζεηο ζαο. 

 

 


