
 
 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΓΙΚΟ ΦΔΣΤΙΒΑΛ ΓΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΟΜΔΤΙΟΥ 2016 

Δμαηξεηηθή επηηπρία ζεκείσζε ηo Πνιππνιηηηζκηθό Παηδηθό Φεζηηβάι ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γνκεηίνπ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Σάββαην 28 Μαΐνπ 2016, ζην Γεκνηηθό Πάξθν Μλήκεο θαη Δπηζηξνθήο 
ζην ρώξν πνπ ιεηηνπξγεί ν παηδόηνπνο Τζαθ Τζνπθ 4kids, γηνξηάδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ 
παγθόζκηα κέξα παηδηνύ θαη ηελ παγθόζκηα κέξα πεξηβάιινληνο. Ο ρώξνο  γέκηζε κε παηδηθά 
ραξνύκελα ρακόγεια, δεκόηεο θαη επηζθέπηεο θάζε ειηθίαο αιιά θαη άηνκα δηαθνξεηηθώλ 
εζλνηήησλ,  θπξίσο ππήθννπο ηξίησλ ρσξώλ (ΥΤΦ), πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 
απηή ηελ πνιηηηζηηθή εθδήισζε θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα νξγαλσκέλα ζύλνια ηνπ Γήκνπ, ηνπο 
δεκόηεο θαη άιινπο παξεπξηζθόκελνπο.  Οη ζπκκεηέρνληεο θαη επηζθέπηεο,  θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά,  
εθθξάζηεθαλ κε ηα πην ζεηηθά ζρόιηα γηα ηελ εθδήισζε πνπ απόιαπζαλ καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο 
ηνπο. 

Τν θεζηηβάι πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ "Πξνγξάκκαηα Έληαμεο από Τνπηθέο Αξρέο" ην 
νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Τακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία. Ο Γήκνο Λεπθσζίαο σο ηειηθόο δηθαηνύρνο καδί κε ηνπο Γήκνπο Αγίνπ Γνκεηίνπ, 
Έγθσκεο, Λαθαηάκηαο, ην Πνιπδύλακν Γεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο ηελ NVK Advent Ltd θαη ηελ 
Lνsadeal Ltd πινπνηνύλ ην έξγν απηό κε ζθνπό ηελ έληαμε ησλ ΥΤΦ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Η εθδήισζε ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ησλ Δπηηξόπσλ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ 
θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο.  Τελ εθδήισζε ζηήξημαλ επίζεο ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο, ην ΚΔΝΘΔΑ  
θαη ν παηδόηνπνο Τζαθ Τζνπθ 4 kids. Σεκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ηεο Κνηλνηηθήο 
Αζηπλόκεπζεο Λεπθσζίαο κε ηα ςπραγσγηθά παηρλίδηα θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 
θαη ην ζεζκό ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο. Τν 75ν  Σύζηεκα Πξνζθόπσλ Αγίνπ Γνκεηίνπ, 
ελίζρπζε ηελ εθδήισζε, έρνληαο ηελ επζύλε γηα παξνρή πξώησλ βνεζείσλ θαη ζπκκεηέρνληαο 
ζηα ςπραγσγηθά παηρλίδηα. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θεζηηβάι πεξηιάκβαλαλ ςπραγσγία, ελεκέξσζε, θαιιηηερληθό πξόγξακκα 
θαη άιια πνπ πξνζέιθπζαλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή όζσλ παξεπξέζεθαλ. Σην θαιιηηερληθό 
πξόγξακκα ζπκκεηείραλ ηα ηνπηθά Γεκόζηα  Νεπηαγσγεία, ηα Γεκνηηθά Σρνιεία θαη ην Γπκλάζην, 
νκάδεο ρνξνύ ηνπηθώλ ζσκαηείσλ, θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ, ζρνιέο ρνξνύ θαη νκάδεο ρνξνύ 
από Τξίηεο Φώξεο. Τν θεζηηβάι εληζρύζεθε από καθηγηάδ πξνζώπνπ, θιόνπλ,  
κπαινλνθαηαζθεπέο, ρεηξνηερλία ,δσγξαθηθή, δηάθνξα άιια  εξγαζηήξηα ηέρλεο  θαη άιια 
εθπαηδεπηηθά θαη ςπραγσγηθά παηρλίδηα. 

Ο Γήκαξρνο Αγίνπ Γνκεηίνπ Γξ. Κώζηαο Πέηξνπ παξεπξέζεθε, ραηξέηεζε ηελ εθδήισζε θαη 
ζπγράξεθε ηόζν ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθδήισζεο όζν θαη ηνπο εθαηνληάδεο παξεπξηζθόκελνπο, 
κηθξνύο θαη κεγάινπο,  πνπ θαηέθιπζαλ ην Γεκνηηθό Πάξθν. 

Τελ εθδήισζε επηκειήζεθαλ νη Δπηηξνπέο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο -Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Γηεζλώλ Σρέζεσλ -Δπξσπατθώλ Θεκάησλ, θαζώο  θαη ε  Πνιηηηζηηθή θαη Κνηλσληθή Υπεξεζία ηνπ 
Γήκνπ πνπ είρε ηελ επζύλε  πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο 
ηεο εθδήισζεο,  καδί κε κε ηελ νκάδα ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο, ππό ηελ 
επνπηεία θαη ην ζπληνληζκό ηεο Πνιηηηζηηθήο θαη Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ ηνπ Γήκνπ, Μαξγαξίηαο 
Βξαθά – Διεπζεξηάδνπ. 

Ο Γήκνο Αγίνπ Γνκεηίνπ εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο θαη ηα ζπγραξεηήξηα γηα ηε ζπλεξγαζία όισλ 
ησλ ζπληειεζηώλ θαη γηα ηε ζεηηθή αληαπόθξηζε ηνπ θνηλνύ. 
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