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Πρωτεύουσα: Στόχος μια κοινωνία ανοικτή σε μετανάστες 
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Ποικίλες και πολυεπίπεδες υπηρεσίες παρέχει το Πρόγραμμα «Νέοι 
Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Τοπική 
Κοινωνία», σε παιδιά και γονείς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ομαλή 
ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία. 

Το πρόγραμμα τρέχει στον 8ο κύκλο δραστηριότητάς του, αφορά την 
περίοδο 2019-2020, ως το βασικό πρόγραμμα Τοπικών Αρχών για τη 
στήριξη και κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται στην 
ευρύτερη πόλη και επαρχία της Λευκωσίας. Ο τρέχων κύκλος του 
Προγράμματος έχει διάρκεια 18 μηνών και υλοποιείται με 
συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 
της ΕΕ (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%), στο πλαίσιο του 
Έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές», μετά από την 
επιτυχή υποβολή πρότασης και την υπογραφή νέας Συμφωνίας 
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Επιδότησης με την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €200,000. Οι 
δικαιούχοι που υλοποιούν το Πρόγραμμα αυτή την περίοδο είναι ο 
Δήμος Λευκωσίας ως Συντονιστής Έργου σε συνεργασία με το 
Πολυδύναμο Δημοτικό του Κέντρο, το Δήμο Λακατάμιας και τις εταιρείες 
Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και Losadeal Ltd. 

Οι δραστηριότητες του έργου παρουσιάστηκαν χθες, σε 
δημοσιογραφική διάσκεψη, στην παρουσία του προέδρου της Βουλής, 
Δημήτρη Συλλούρη, και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών 
αραβικών χωρών οι οποίοι ξεναγήθηκαν από την αντιπρόεδρο του 
Πολυδύναμου Κέντρου, Κάτια Απέγητου. 

 
Δείτε επίσης:  Ο Δήμος Λευκωσίας τίμησε τον πρώτο Κύπριο που 
κέρδισε Όσκαρ 

 
Ο πρόεδρος της Βουλής σε χαιρετισμό του εξέφρασε ικανοποίηση για 
το σημαντικό, όπως είπε, έργο που επιτελείται. Ο κ. Συλλούρης 
αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία, που έχει αναλάβει για προώθηση της 
αραβοφωνίας στην Κύπρο, όχι μόνο στη διδασκαλία της αραβικής σε 
άτομα αραβικής καταγωγής, αλλά και σε Κύπριους. «Η εκμάθηση 
αραβικών από Κύπριους θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην 
περαιτέρω αλληλοκατανόηση και σύσφιξη των μακραίωνων 
παραδοσιακών δεσμών Κύπρου και Αραβικού κόσμου σε πολλούς 
τομείς» είπε. 
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Οι υπηρεσίες και δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των 18 
μηνών κατά την περίοδο του 2019-2020 ταξινομούνται στις ακόλουθες 
πέντε κατηγορίες ενεργειών: 

Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης: 

-προγράμματα διατήρησης πολιτισμικής ταυτότητας για παιδιά με 
αραβική και κινέζικη καταγωγή, στη βάση της συνεργασίας με το 
Κυπριο-Αραβικό Πολιτιστικό Κέντρο και το Cyprus-China Art, Culture 
and Education Centre, αντίστοιχα. 

-πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και λογοθεραπείας σε παιδιά 
κ.λπ. 

-Προγράμματα κοινωνικής στήριξης: 

-καθημερινές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παιδιών 5-12 ετών 
ακόμη και κατά τις καλοκαιρινές διακοπές 

-λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Μεταναστών 
(ΚΕΠΛΥΜ), κ.λπ. 

Προγράμματα δημιουργικής έκφρασης και γνωριμίας με τον πολιτισμό 
και την κοινωνία: 

-μουσικά εργαστήρια Re-bE για ενήλικες της διεθνούς κύρους μουσικού 
και ερμηνεύτριας Αλέξιας Βασιλείου. 

-εργαστήρια μουσικής και κρουστών για παιδιά, που θα προσφερθούν 
από το πρόγραμμα Sistema Cyprus για 12 εβδομάδες στην καλοκαιρινή 
περίοδο κ.λπ. 

 
Δείτε επίσης:  Ο Δήμος Λάρνακας δημιουργεί νέους χώρους πρασίνου 

 
-Δράσεις αποδοχής της διαφορετικότητας και αλληλεπίδρασης με την 
κοινωνία: 

-διοργάνωση λαογραφικού φεστιβάλ από το Δήμο Λακατάμιας, με 
συμμετοχή συγκροτημάτων χορού από μεγάλο εύρος κοινοτήτων ΥΤΧ 
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-προσφορά μαθημάτων κρίκετ για άνδρες και γυναίκες και διοργάνωση 
πρωταθλήματος από το Δήμο Λακατάμιας. 

Δράσεις ενεργού συμμετοχής των υπηκόων στην τοπική κοινωνία: 

-λειτουργία «Δικτύου Συνεργασίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
Μεταναστευτικών Οργανώσεων και Τοπικών Αρχών». 

Εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, ο Επικεφαλής της Μονάδας 
Ευρωπαϊκών Ταμείων, Κωνσταντίνος Κυπριανού, επεσήμανε ότι «η 
διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία, στη μόρφωση, στην 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η εκμάθηση 
της γλώσσας υποδοχής, είναι μερικά από τα σημαντικά μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται από την Πολιτεία, προκειμένου να επιτευχθεί η 
ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία». 

 

Επίσης, η κ. Ελένη Λουκαΐδου εξέφρασε το όραμα του Δήμου 
Λευκωσίας και των εταίρων του στο Πρόγραμμα «για τοπική κοινωνία 
που δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους στη βάση της εθνικής καταγωγής, 
του χρώματος, της θρησκείας ή των πολιτισμικών καταβολών, που θα 
κατανοεί τις δυσκολίες όσων μεταναστών, προσφύγων ή αιτητών 
ασύλου βρίσκονται ανάμεσα μας αναζητώντας ασφάλεια και προστασία 
ή εργασία για καλύτερη ζωή». 
 


	http://www.aftodioikisi.com.cy/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba/
	Πρωτεύουσα: Στόχος μια κοινωνία ανοικτή σε μετανάστες

