ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γπαθείο Πλεποθόπεζερ Μεηαναζηών ηος Πολςδύναμος Δεμοηικού Κένηπος
Λεςκωζίαρ ζςνεσίδει ηε ζςμβολή ηος ζηε ζςνεπγαζία και δικηύωζε ηων Τοπικών
Απσών με ηιρ μεηαναζηεςηικέρ οπγανώζειρ Σηήπιξε εκδήλωζερ οπγανώζεων Φιλιππινέδων για ηεν 118ε Επέηειο Ανεξαπηεζίαρ
ηων Φιλιππίνων από ηο Δήμο Λεςκωζίαρ
Με ηε ζπκβνιή ηνπ Γξαθείνπ Πιεξνθόξεζεο Μεηαλαζηώλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε επηηπρία ππό
ην Πνιπδύλακν Γεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο σο θόκβνο πιεξνθόξεζεο κεηαλαζηώλ θαη
πξνώζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλώζεηο ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ
«Πξνγξάκκαηα Έληαμεο από Τνπηθέο Αξρέο» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό
Τακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, ζηεξίρζεθε από ην Γήκν Λεπθσζίαο ε
δηνξγάλσζε «118th Anniversary of the Declaration of Philippine Independence» ηεο
Οκνζπνλδίαο «Federation of Filipino Organizations in Cyprus-FFOC».
Γηα ηελ εθδήισζε ν Γήκνο Λεπθσζίαο παξαρώξεζε ην ρώξν ηνπ θηλεκαηνζεάηξνπ ΠΑΛΛΑΣ
ζηελ εληόο ησλ ηεηρώλ πόιε, θαη ζπλέβαιε ζηελ πξνβνιή ηνπ κέζσ ησλ δηθώλ ηνπ θαλαιηώλ
επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό.
Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Κπξηαθή 19 Ινπλίνπ 2016 θαη πεξηειάκβαλε παξέιαζε
Φηιηππηλέδηθσλ νξγαλώζεσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ενξηαζηηθή εθδήισζε ζην Θέαηξν
ΠΑΛΛΑΣ. Σηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ 32 κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλώζεηο Φηιηππηλέδσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη αλά ην Παγθύπξην, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ πινύζην πξόγξακκα κε
παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα, ρνξνύο θαη άιια πνιηηηζηηθά δξώκελα.
Λεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ Πιεξνθόξεζεο Μεηαλαζηώλ ηνπ Πνιπδύλακνπ Κέληξνπ ηίκεζαλ ηε
δηνξγάλσζε κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη δηέλεηκαλ ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηηο δξάζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Νένη Γξόκνη Έληαμεο». Σηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ επίζεο,
εθπξόζσπνο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, ν Αθόινπζνο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο ησλ
Φηιηππίλσλ πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα θαη έρεη ππό ηελ δηθαηνδνζία ηνπ θαη ηελ Κύπξν,
ζηειέρε ηνπ επηηόπηνπ Γξαθείνπ Απαζρόιεζεο γηα εξγαδόκελνπο από ηηο Φηιηππίλεο,
εθπξόζσπνη άιισλ νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ θαη εθπξόζσπνη από ην Γήκν Λεπθσζίαο θαη
εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν.
Τν Πνιπδύλακν Γεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο ζηεξίδεη δηαρξνληθά ηνπο κεηαλάζηεο κέζα από
πνηθίιεο δξάζεηο. Μέζσ ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο θαη Υπνζηήξημεο Μεηαλαζηώλ
(ΚΔΠΛΥΜ) θαη ηνπ Γξαθείνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ πιεζίνλ ηεο Πιαηείαο Σνισκνύ,
πινπνηνύληαη δξάζεηο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία πξνζθέξνληαο
ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, πξνώζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, ελεκέξσζεο
θαη δηθηύσζεο κε ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε ηεο έληαμεο ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
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Τν πξόγξακκα «Νένη Γξόκνη Έληαμεο» πινπνηείηαη γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά ζην
πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ «Πξνγξάκκαηα Έληαμεο από Τνπηθέο Αξρέο».
Σηελ ηξέρνπζα θάζε ην πξόγξακκα πινπνηνύλ ν Γήκνο Λεπθσζίαο, σο Τειηθόο Γηθαηνύρνο,
κε εηαίξνπο ηνπο Γήκνπο Αγίνπ Γνκεηίνπ, Λαθαηάκηαο, Έγθσκεο, θαζώο θαη ην Πνιπδύλακν
Γεκνηηθό Κέληξν Λεπθσζίαο. Σην εηαηξηθό ζρήκα ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαη νη εηαηξίεο
Σπκβνύισλ «NVK Advent Consulting Ltd» θαη «Losadeal Ltd».
Από ηο Πολςδύναμο Δεμοηικό Κένηπο Λεςκωζίαρ
21 Ινπλίνπ 2016
Παξαθαιώ όπσο θηινμελεζεί ζηηο εθδόζεηο ζαο.
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