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Εορτασμός θρησκευτικής εορτής Υ.Τ.Χ από τη Σρι Λάνκα

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
δίπλα στους μετανάστες
Τθ Πολυδύναμο Δημοτικό

σεις Στόχος των δράσεων αυτών είναι
η ένταξη των μεταναστών στην
τοπική κοινωνία μέσα από υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής πολιτιστικής
και ευρύτερης στήριξης που μπορούν
να λάβουν από τις προσφερόμενες
υπηρεσίες Μέσω της δυνατότητας
της έκφρασης των εθίμων
της κάθε κουλτούρας περνούμε
όπως αυτά της αποδοχής
της διαφορετικότητας της πολυπο
λιτισμικότητας και του σεβασμού
αλλά ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε τον

Κέντρο

Λευκωσίας ως εταίρος της Δράσης
Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές
Αρχές με τελικό δικαιούχο
τον Δήμο Λευκωσίας έδωσε το παρών
του στη διοργάνωση εορτασμού
θρησκευτικής εορτής μεταναστευτικής
οργάνωσης από τη Σρι
Λάνκα η οποία πραγματοποιήθηκε

μηνύματα

την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 στον
Δημοπκό Κήπο Λευκωσίας
Η διοργάνωση στηρίχθηκε από
τον Δήμο Λευκωσίας κατόπιν αιτήματος
του οργανωμένου συνόλου
μεταναστών από τη Σρι Λάνκα Sri
Lankan Buddhist Association για
την εξασφάλιση του χώρου του
Κήπου Λευκωσίας για τη
διοργάνωσή της ετήσιας πρώτης
μέρας του χρόνου Κατά τη διάρκεια
της διοργάνωσης έγινε έπαρση
των τριών σημαιών της Κύπρου
της Σρι Λάνκα και της Ευρώπης ενώ
ακούστηκαν οι δυο εθνικοί ύμνοι
από παιδιά μεταναστών Ακολούθησαν
χοροί και θρησκευτικές

δικό μας πολιτισμό

Δημοτικού

αναπαραστάσεις

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν

επίτιμοι καλεσμένοι καθώς και

συνεργάτες

του Πολυδύναμου Δημοτικού
Κέντρου Λευκωσίας οι οποίοι
μίλησαν με τους παρευρισκόμενους
μετανάστες ενημερώνοντάς τους για
τις υπηρεσίες που μπορούν να λαμβάνουν
μέσω του Γραφείου Πληρο¬

φόρησης Μεταναστών ενώ ταυτόχρονα
ενημερώθηκαν για τις ανάγκες
των ίδιων σε κλίμα εορταστικό

Η Δράση Προγράμματα Ενταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών από Τοπικές
Αρχές υλοποιείται για Πέμπτη
συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία
με δήμοι)ς πις επαρχίας Λευκωσίας
Τη δράση υλοποιούν ο Δήμος Λευκωσίας
ως Τελικός Δικαιούχος με
εταίρους τους Δήμους Αγίου Δομε
τΐου Λαιώτάμιας Έγκωμης καθώς
και το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Λευκωσίας Στο εταιρικό σχήμα
επίσης και η εταιρεία NVK
Advent Consulting Ltd και οι σύμβουλοι
επικοινωνίας Losadeal
συμμετέχον

Το Πολυδύναμο Δημοπκό Κέντρο

Λευκωσίας στηρίζει διαχρονικά τους
μετανάστες μέσα από ποικίλες δρά¬

