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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεχίζεται το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χώρων από Τοπικές
Αρχές «Νέοι Δρόμοι Ένταξης»
Τη δέσμευση του Δήμου Λευκωσίας να συνεχίσει τις δράσεις του Προγράμματος Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χώρων (YTX) στην τοπική κοινωνία «Νέοι Δρόμοι Ένταξης» με τους εταίρους
του εξέφρασε ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης σε δημοσιογραφική διάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πρωτεύουσας την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 με
την ευκαιρία της έναρξης του φετινού προγράμματος «Νέοι Δρόμοι Ένταξης».
Στην κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο συμμετέχουν ο Δήμος Λευκωσίας, ως ο τελικός
δικαιούχος, οι Δήμοι Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Λευκωσίας, η NKV Advent Consulting Ltd και η εταιρεία Losadeal Ltd ως εταίροι. Το πρόγραμμα
«Νέοι Δρόμοι Ένταξης» του 2016 συγχρηματοδοτείται με €150,000 από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο
του Εθνικού Προγράμματος 2014-2020.
«Η Λευκωσία είναι μια πόλη που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους της και απορρίπτει τους
νοητούς, κοινωνικούς και άλλους διαχωρισμούς» δήλωσε ο Δήμαρχος Λευκωσίας και συνέχισε «Η
στήριξη και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες
της πολιτικής μας, στον οποίο επενδύουμε σημαντικές προσπάθειες και πόρους». Μιλώντας, ως
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, δήλωσε «Αναγνωρίζουμε τους YTX ως ένα σημαντικό και ιδιαίτερο
τμήμα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού της πόλης μας και στηρίζουμε ενεργά και
προγραμματισμένα την ομαλή τους ένταξη και την ευρύτερη αποδοχή τους στην κοινωνία μας.
Μπορούμε σήμερα να πούμε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια το πρόγραμμα “Νέοι Δρόμοι
Ένταξης” έχει πραγματικά χαράξει νέους δρόμους στη διαδικασία ένταξης YTX στην Κύπρο. Με
ικανοποίηση βλέπουμε ανάλογα προγράμματα να καλύπτουν πλέον όλη την Κύπρο, με τη στήριξη
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».
Ανάλογες δεσμεύσεις και το όραμα τους για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, που σέβεται και
αποδέχεται τη διαφορετικότητα, καταπολεμά τη ξενοφοβία και παρέχει ευκαιρίες συμμετοχής σε
όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στους ΥΤΧ που ζουν μεταξύ μας,
εξέφρασαν και οι Δήμαρχοι Αγίου Δομετίου Δρ Κώστας Πέτρου, της Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου
και της Λακατάμιας Κώστας Ιατρού. Τόνισαν τη σημασία των ευκαιριών για πολιτισμική και
κοινωνική αλληλογνωριμία και αλληλεπίδραση που παρέχουν οι δράσεις που υλοποιούν οι Δήμοι
τους αλλά και την καλλιέργεια συνείδησης για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ΥΤΧ στους
ίδιους και στο ντόπιο πληθυσμό.
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Η «Πλάκα της Τιμής» και η «Σημαία της Τιμής» απονεμήθηκαν
στο Δήμο Λευκωσίας το 2014 από το Συμβούλιο της Ευρώπης
για την ενεργή προαγωγή του Ευρωπαϊκού ιδεώδους το 2013.
The “Plaque of Honour” and the “Flag of Honour” were granted
to Nicosia Municipality in 2014 from the Council of Europe for
actively promoting the European ideal in 2013
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Αναφέρθηκαν στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά δήμο καθ΄όλη τη διάρκεια του 2016
στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι οποίες συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και
καθιερωμένων καλών πρακτικών όπως:
- Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης.
- Υπηρεσίες προσανατολισμού και ενημέρωσης, για την ιστορία, τον πολιτισμό και τους
θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών.
- Διοργάνωση δραστηριοτήτων που παρέχουν ευκαιρίες πολιτιστικής έκφρασης, διατήρησης
της πολιτισμικής ταυτότητας και συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και
- Δραστηριότητες δικτύωσης των μεταναστευτικών οργανώσεων με τις Τοπικές Αρχές και
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.
Ο Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνος
Κυπριανού έκαμε ειδική αναφορά στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τοπική αυτοδιοίκηση
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, τόσο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, όσο και στη
δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την προσαρμογή και την κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων
από άλλες εθνότητες. Ρόλος, ο οποίος καθίσταται υψίστης σημασίας στη διαμόρφωση των
ευρύτερων κοινωνικών συμπεριφορών και νοοτροπιών.
Ανάφερε ακόμη ότι με τα πρόσφατα γεγονότα, τις ολοένα αυξανόμενες ροές μεταναστών στην ΕΕ,
τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την αραβική άνοιξη, η ΕΕ έχει αυξήσει σημαντικά τους κοινοτικούς
πόρους για έργα που αφορούν τον τομέα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, αλλά και της
εσωτερικής ασφάλειας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Στη βάση
αυτή, η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο μια ποσοστιαία
αύξηση στους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους περίπου 20%.
Από το Δήμο Λευκωσίας
17 Φεβρουαρίου 2016
Παρακαλώ όπως φιλοξενηθεί στις εκδόσεις σας

F:\ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ\ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ\ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ\2016\ΔΔ - Νέοι δρόμοι Ένταξης 160217\Ανακοίνωση Συνεχίζεται το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών από Τοπικές Αρχές Νέοι Δρόμοι Ένταξης 160217.docx

Δημαρχείο, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία - Κύπρος.
Τηλέφωνο: (+357) 22797000, Τηλεομοιότυπο: (+357) 22663363
The Town Hall, Eleftheria Square, P.O.Box: 21015, CY-1500 Nicosia - Cyprus.
Telephone: (+357) 22797000, Facsimile: (+357) 22663363
Website: www.nicosia.org.cy, E-mail: municipality@nicosiamunicipality.org.cy

Η «Πλάκα της Τιμής» και η «Σημαία της Τιμής» απονεμήθηκαν
στο Δήμο Λευκωσίας το 2014 από το Συμβούλιο της Ευρώπης
για την ενεργή προαγωγή του Ευρωπαϊκού ιδεώδους το 2013.
The “Plaque of Honour” and the “Flag of Honour” were granted
to Nicosia Municipality in 2014 from the Council of Europe for
actively promoting the European ideal in 2013

