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Νέοι δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών
(ΥΤΧ) στην Τοπική Κοινωνία- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
σε ρόλο καταλύτη για την ένταξη ΥΤΧ
Το Πρόγραμμα “Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη” διανύει τον 9ο κύκλο της δραστηριότητας
του που καλύπτει την περίοδο Ιούλιος 2020 - Δεκέμβριος 2021. Συνεχίζει την δραστηριότητα του 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 με
συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. (90%)
και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%), στο πλαίσιο του Έργου “Προγράμματα Ένταξης από
Τοπικές Αρχές”. Σε μια εποχή που το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα αποτελούν
μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις, με αυξημένα ρεύματα ΥΤΧ προς
Ευρωπαϊκές χώρες, και ενώ οι επιπτώσεις της παγκόσμιας ανθρωπιστικής κρίσης
εκδηλώνονται έντονα στις τοπικές κοινωνίες, επιβάλλεται περισσότερο παρά ποτέ η
ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο.
Το Πρόγραμμα αναδεικνύει από το 2012 με τη δράση του, τον κομβικό και καταλυτικό
ρόλο των Τοπικών Αρχών και των φορέων τους που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες,
στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής ένταξης των ΥΤΧ στην Κύπρο. Μέσω
του οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρεμβαίνουν ενεργά στη διαμόρφωση ευνοϊκών
συνθηκών και στην παροχή υπηρεσιών για την κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ στη σύγχρονη
κοινωνία.
Η Λευκωσία είναι μια σύγχρονη, ζωντανή και πολυπολιτισμική Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
που τιμά την ταυτότητα και την ιστορία της ως σταυροδρόμι πολιτισμών. Ο κοινωνικός και
πολιτισμικός της χάρτης περιλαμβάνει ζωντανές κοινότητες ανθρώπων από τρίτες χώρες,
που συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου και εμπλουτίζουν με την παρουσία
και τη δημιουργική δραστηριότητα τους τη ζωή της πόλης. Σε ένα πλαίσιο περιορισμένων
πόρων και δυνατοτήτων που διαθέτουν οι Τοπικές Αρχές και αυξανόμενων αριθμών
ΥΤΧ που επιζητούν προστασία, ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή στην πόλη, η Λευκωσία
επιμένει να δείχνει το ανθρώπινο της πρόσωπο σε όλες τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το πρόγραμμα
Οι Τελικοί Δικαιούχοι που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του Προγράμματος κατά
τον τρέχοντα κύκλο δραστηριότητας του, ως συνεργαζόμενοι εταίροι, είναι: ο Δήμος
Λευκωσίας ως Συντονιστής Έργου σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό του Κέντρο,
ο Δήμος Έγκωμης και οι εταιρείες Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και Losadeal
Ltd. Η κοινοπραξία στηρίζεται στους κοινούς στόχους για την ομαλή ένταξη των ΥΤΧ
στην τοπική κοινωνία, στο κοινό όραμα μιας ανοικτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς,
στις πολύτιμες εμπειρίες των προηγούμενων 8 χρόνων δράσης του Προγράμματος σε
σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης και στη διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία με
οργανωμένα σύνολα μεταναστών.
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New Channels for the Integration of Third Country
Nationals (TCNs) in the Local Community - Local
Authorities as catalysts for the integration of TCNs
The Programme “New Channels for Integration” is running its 9th consecutive
cycle during the period July 2020 - December 2021. It continues its action as the main
Local authorities programme for the support and social integration of TCNs who work
and live in the city and greater area of Nicosia, with support from the Asylum, Migration
and Integration Fund of the EU (90%) and the Republic of Cyprus (10%), in the framework of the Project “Integration Programmes by Local Authorities”. Migration and refugee
issues are amongst the greatest global challenges of the current era; with increasing
flows of TCNs towards European countries and with the increasing expressions of the
continuing humanistic crisis within local communities, integration initiatives at local
level are imperative more than ever.
Since 2012 the programme actively demonstrates the catalytic role of Local Authorities
and their social service agencies in the delivery of effective integration policies for TCNs
living and working in Cyprus. It constitutes a major channel for their active intervention
towards the creation of favourable conditions and the provision of key services for the
integration of TCNs in the multicultural contemporary local community. Local Authorities
are closer to the citizens, know firsth and the needs of different social groups and are best
placed to take effective action.
Nicosia, a contemporary vibrant multicultural European capital, remains true to its
history as a crossroads of civilisations. Its social map comprises vibrant communities of
people from third countries with a significant contribution to the country’s progress and
development and a creative, enriching impact on the city’s life. In a context of limited
resources and powers possessed by Local Authorities against the increasing numbers of
migrants and refugees in need of protection, safety and a better life in the city, Nicosia
redoubles its efforts to keep its humane face for all socially vulnerable groups.

The partnership implementing the programme
The Final Beneficiaries collaborating for the implementation of the Programme “New
Channels for Integration” in the current cycle of action are: Nicosia Municipality as
Project Coordinator in collaboration with Nicosia Municipal Multifunctional Foundation,
Municipality of Engomi and the consultants “NVK Advent Consulting” and “Losadeal
Ltd” as partners. Their collaborative efforts are founded on the shared commitment for
the integration of TCNs, the shared vision of an open, inclusive society, the valuable
experiences of the past 8 years of programme action, and the fruitful continuing
collaboration with organised and informal groups of the migrant communities.

Σε ποιους απευθυνόμαστε
Οι υπηρεσίες, εκδηλώσεις και άλλες δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε ΥΤΧ που
απολαύουν καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας (έννοια Οδηγίας 2011/9/
EU), είναι αιτητές ασύλου ή απολαύουν προσωρινής διεθνούς προστασίας (έννοια Οδηγίας
2001/55/EC), επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από κράτος
μέλος της Ε.Ε., διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης
νόμιμης κατοικίας σε ένα κράτος μέλος, συμμορφώνονται με τα ειδικά μέτρα και/ή τους
όρους πριν από την αναχώρηση, όπως ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
περιλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν την ικανότητα ένταξης στην κοινωνία της
Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ.

Στόχοι
Οι Αρχές και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ενώνουν δυνάμεις σε αυτό το Πρόγραμμα
κατατάσσουν ανάμεσα στις προτεραιότητες της πολιτικής τους την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που δημιουργούνται από το παγκόσμιο μεταναστευτικό και προσφυγικό
ζήτημα. Αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα των προκλήσεων και στηρίζουν πολυεπίπεδα
την κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους στοχεύοντας στην:
u	Υποβοήθηση της κοινωνίας υποδοχής και των ΥΤΧ να προσαρμοστούν

στο νέο περιβάλλον
u	Προώθηση του σεβασμού στη διαφορετικότητα, στα θεμελιώδη ατομικά και

κοινωνικά δικαιώματα ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, καταγωγής ή θρησκείας,
αλλά και στις κοινές υποχρεώσεις
u

Ανάδειξη της συμβολής των ΥΤΧ στην κοινωνία και την οικονομία και τον πλούτο
της πολυπολιτισμικότητας

u	Δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής, συγχρωτισμού και αλληλεπίδρασης ανάμεσα

στους κάτοικους της πόλης με διαφορετική εθνική προέλευση
u	Προσφορά υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε βασικές ανάγκες των ΥΤΧ,

βελτιώνουν την καθημερινότητα τους, τους ενδυναμώνουν στην αντιμετώπιση
εμποδίων στη διαδικασία ένταξης
u	
Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΥΤΧ στις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό τους

για τις δικές τους ομαδικές δραστηριότητες
u	Δημιουργία καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας, συμμετοχικούς μηχανισμούς

και κτίζουν γερές βάσεις αλληλοσεβασμού και συνεργασίας με τους ΥΤΧ και τα
οργανωμένα τους σύνολα

Target groups
Programme actions are addressed to TCNs who enjoy refugee status or subsidiary
international protection status (meaning of Directive 2011/95/ EU), are asylum seekers,
enjoy temporary protection (meaning of Directive 2001/55/EC), are being or have been
resettled in or transferred from a Member State, reside and work lawfully in a Member
State or are in the process of acquiring lawful residence in a Member State, comply with
the specific measures and / or conditions prior to departure, as defined by national and
European legislation, including measures relating to the ability to integrate in the Cypriot
society as an EU Member State.

Aims
Confronting the challenges resulting from the global migration and refugee phenomenon is a matter that ranks high on the agenda of the Local Authorities and the agencies
joining forces in this programme. They acknowledge the great complexity and particularities of these challenges and provide steady, multi-level support to TCNs within their
powers and resources while aiming to:
u	Assist the adaptation of the receiving community and TCNs to the new environment
u	Promote respect to diversity, to fundamental individual and social human rights

and to shared responsibilities and obligations
u	Highlight the contribution of TCNs to the society and the economy and the wealth

of cultural diversity
u	Create opportunities for participation, acquaintance and interaction among citizens

of different ethnic origins
u	Provide fundamental services that improve the TCNs’ everyday life and empower

them to actively deal with obstacles to their social integration
u	Enable the access of TCNs to the infrastructure and human resources of local

administration for their own community activities
u	Build channels of reciprocal communication, participative mechanisms and strong

foundations of mutual respect and collaboration
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την επίτευξη των στόχων του, το Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» ενεργεί στη
βάση σύγχρονων προσεγγίσεων διαλόγου και ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερομένων
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων, ενδυναμώνοντας τις προσπάθειες
αυτοοργάνωσης τους και κινητοποιώντας την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Οι
δράσεις που περιλαμβάνει απευθύνονται σε παιδιά, έφηβους, ενήλικες και γονείς ΥΤΧ και
στηρίζουν πολύπλευρα τη διαδικασία ένταξης.

Προγράμματα Κοινωνικής Στήριξης
u	
Καθημερινό Πρόγραμμα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών ΥΤΧ 5-12

ετών κατά τη σχολική περίοδο - Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
l	Περίοδος και ώρες λειτουργίας: Σεπτέμβριος 2020 - Ιούνιος 2021 και
Σεπτέμβριος 2021 - Δεκέμβριος 2021, Δευτέρα - Παρασκευή, 13:05 - 18:00 και
7:00 - 18:00 (Σχολικές αργίες /Διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα)
l	Παραλαβή των παιδιών από το σχολείο με λεωφορείο, ζεστό μεσημεριανό γεύμα
και απογευματινό σνακ
l	Εκπαιδευτική βοήθεια και καθοδήγηση των παιδιών στις σχολικές τους εργασίες
l	Εκπαιδευτικές, δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
(σκάκι, βιολί, μπαλέτο, ζούμπα κιντς κ.ά)
u	
Καλοκαιρινό Ολοήμερο Πρόγραμμα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
ΥΤΧ 5-12 ετών - Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
l	Περίοδος και ώρες λειτουργίας: Ιούλιος 2020 - Σεπτέμβριος 2020
(με περιορισμένες δραστηριότητες που θα καθοριστούν βάσει των πρωτοκόλλων
για το COVID-19) και Ιούνιος 2021 - Σεπτέμβριος 2021. Δευτέρα - Παρασκευή,
7:00 - 18:00 (εκτός δημόσιων αργιών και 17-21 Αυγούστου)
l	Δραστηριότητες όπως κολύμπι, επιτραπέζια αντισφαίριση, αγγειοπλαστική,
αυτοάμυνα, yoga, τέχνη, μουσική, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, δραστηριότητες
μη τυπικής βιωματικής μάθησης, εκδρομές και επισκέψεις
u Υπηρεσίες συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης
- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
l	Δια ζώσης ατομική συμβουλευτική, συμβουλευτική γονέων και οικογένειας,
οικογένειες με ΑΜΕΑ
l	Συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της γραμμής υποστήριξης «Σας κρατάμε παρέα»
στο τηλέφωνο 22 797865
l	Πληροφόρηση και δικτύωση μέσω ενημέρωσης για τις υπηρεσίες που προσφέρει
το έργο, για κυβερνητικές και μη κυβερνητικές υπηρεσίες και δράσεις,
καθοδήγησης σε θέματα ένταξης, πληροφόρησης για τη συμμετοχή εθελοντών σε
τοπικές δράσεις ένταξης κ.ά.
l	Η υπηρεσία θα παρέχεται στο Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης
Μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ) που λειτουργεί στην Παλλουριώτισσα και στο Γραφείο
Πληροφόρησης και Δικτύωσης στην Πλατεία Ηπείρου (περιοχή της Πλ. Σολωμού),
καθώς και σε γειτνιάζουσες και άλλες συνοικίες/ γειτονιές/χώρους όπου
συχνάζουν μετανάστες

Προγράμματα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης

u	
Πρόγραμμα διατήρησης Πολιτισμικής Ταυτότητας για παιδιά Κινέζων μεταναστών

- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
l	Μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας, Κινεζικής Τέχνης και Καλλιγραφίας, Κινεζικής ιστορίας και ποίησης κ.α. σε συνεργασία με το
Cyprus-China Art, Culture and Education Centre, κάθε Σάββατο κατά την σχολική περίοδο
u	
Πρόγραμμα διατήρησης Πολιτισμικής Ταυτότητας για παιδιά με καταγωγή από Αραβικές χώρες
- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
l	Μαθήματα Αραβικής Γλώσσας, Αραβικής Τέχνης και Πολιτισμού, Αραβικής Κουζίνας και Αθλητικές Δραστηριότητες σε συνεργασία με
το Κυπριο-Αραβικό Πολιτιστικό Κέντρο, κάθε Κυριακή κατά τη σχολική περίοδο
u	
Σεμινάρια προσανατολισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων για ενήλικες ΥΤΧ
- NVK Advent Consulting Ltd
u	Σεμινάρια διαχείρισης καταστάσεων και συναισθημάτων σχετικά με την μετανάστευση ή/και προστασίας μεταναστών
σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στην εργασία - NVK Advent Consulting Ltd
u	Σεμινάρια εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες σε ΥΤΧ - Δήμος Έγκωμης

Εργαστήρια Δημιουργικής Έκφρασης, Ενδυνάμωσης και Γνωριμίας με τον Πολιτισμό
u	
Βιωματικά Μουσικά Εργαστήρια

του προγράμματος της διεθνούς κύρους μουσικοσυνθέτριας Αλέξιας Βασιλείου
“Re-bE - Social Inclusion and Integration” για ενήλικες ΥΤΧ - Losadeal ltd
l	Διάφορες κατηγορίες δημιουργικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων με στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, την ανάπτυξη
των αισθημάτων αποδοχής και του “ανήκειν” μέσω προσωπικής έκφρασης
u	
Βιωματικό εργαστήρι πολιτισμού και δημιουργικότητας - Losadeal ltd
l	Δημιουργικές δραστηριότητες, ομαδικές ασκήσεις και χρήση μικτών μέσων για τη δημιουργία έργων με αναφορά στις κουλτούρες
των συμμετεχόντων. Στόχος είναι να αναδειχθεί η αξία της πολυπολιτισμικότητας μέσω της δημιουργικής έκφρασης και της
αλληλεπίδρασης διαφόρων πολιτισμών
u	
Πρωτοποριακά Εργαστήρια μουσικής παιδείας και κρουστών σε συνεργασία με το SISTEMA CYPRUS
- Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
l	Τα εργαστήρια θα εκτελεσθούν για περίοδο 12 εβδομάδων, 4 ώρες την βδομάδα κατά την καλοκαιρινή περίοδο
Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2021

Εκδηλώσεις Αλληλεπίδρασης με την Τοπική Κοινωνία και
Αποδοχή της Διαφορετικότητας
u	
Βιωματικά διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά ΥΤΧ και Κυπρίων - Losadeal Ltd

	Παιχνίδια, διαδραστικές ιστορίες και ασκήσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους και θα
προωθήσουν την αποδοχή της διαφορετικότητας και την δεκτική νοοτροπία
Λαογραφικό Φεστιβάλ με συμμετοχή και συνεργασία με κοινότητες και οργανώσεις Κυπρίων και ΥΤΧ
- Δήμος Έγκωμης
l Παρουσίαση παραδοσιακών χορών, τραγουδιών και παιχνιδιών από την Κύπρο και Τρίτες Χώρες
l Ευκαιρία αλληλογνωριμίας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων μέσα από τη μουσική και τα παιχνίδια
l Παρουσίαση εθίμων του γάμου και παραδοσιακών προϊόντων
l

u

Ενεργός Συμμετοχή Υ.Τ.Χ. στην Τοπική Κοινωνία
u

u

Λ ειτουργία και παραπέρα ανάπτυξη του Δικτύου Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών
- Δήμος Λευκωσίας με τη συνδρομή της NVK Advent Consulting Ltd και τη συμμετοχή όλων των εταίρων
l	Διενέργεια δράσεων δικτύωσης από όλους τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
l	Προσέγγιση νέων ομάδων μεταναστών και μεμονωμένων ατόμων με εκστρατείες ενημέρωσης σε χώρους που συχνάζουν οι
μετανάστες για ενημέρωση για τις υπηρεσίες του έργου κ.ά.
l	Καθοδήγηση σε θέματα αυτό-οργάνωσης των δικών τους ομάδων (π.χ. για τη διοργάνωση δικής τους πολιτιστικής εκδήλωσης,
αθλητικής διοργάνωσης κ.ά.)
l	Παρουσία/συμμετοχή στις διοργανώσεις των μεταναστών κ.ά.
Συνάντηση Δικτύου Μεταναστευτικών οργανώσεων, ΜΚΟ και ΤΑ - Δήμος Λευκωσίας με τη συνδρομή της NVK Advent
Consulting Ltd και τη συμμετοχή όλων των εταίρων
l	Διοργάνωση Φόρουμ για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των μελών του Δικτύου, τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την ανάληψη
πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ

PROGRAMME ACTIONS

In order to achieve its objectives, the Programme “New Channels for Integration” employs
contemporary approaches of dialogue and active participation of TCNs in designing and
delivering project actions. It empowers self-organisation or own intervention towards
integration and mobilizes the wider civil society. The multiple actions it delivers address
key needs of TCN children, adolescents, adults and parents in various dimensions of the
integration process.

Social Support Programmes
u	
Social care services for TCN’s children aged 5-12 years during the

u

u

school period - Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
l	Operation period and timetable: September 2020 to June 2021 and September
2021 to December 2021, Monday-Friday, 13:05 -18:00 and 7:00 -18:00
(Christmas/Easter/other public holidays)
l	Transfer of children from school by bus and provision of hot lunch and
afternoon snack
l Guidance and support for homework and school assignments
l	Educational, recreational and creative activities (chess, ballet, violin,
zumba kids etc.)

Full day care and creative engagement services for children of TCNs aged
5-12 years during Summer holidays
- Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
l	Operation period and timetable: July 2020-September 2020 (with restricted
activities in line with COVID-19 protocols) and June 2021 –September 2021.
Monday-Friday, 7:00-18:00 (except public holidays and August 17-21)
l	Activities such as swimming, ping pong, pottery, self-defence, yoga, art, music,
cooking, confectionery, excursions, visits and experiential learning activities
Counseling and social support services
- Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
l	One to one in person counseling for individuals, parents and families with
members with special needs
l	Counseling services through the helpline “We keep you company”, on 22 797865
l	Networking guidance and information on the services provided by the
programme, governmental and non-governmental services and actions
concerning TCNs, guidance on integration matters and participation in local
integration actions etc.
l	The services will be provided at the Information and Support Centre for
TCNs - KEPLYM in Palouriotissa and at the Information Office for TCNs at Plateia
Ipirou (near Solomos Square) as well as in nearby areas and locations that
TCNs frequent

Training and Education Programmes
u	
Cultural identity preservation programme for children of Chinese origins

- Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
l	Chinese language classes, Chinese art and calligraphy classes etc., offered in
collaboration with the Cyprus-China Art, Culture and Education Centre,
every Saturday during the school period
u Cultural identity preservation programme for children of Arab origins
- Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
l	Arabic Language, Arabic Culture, Art and Society, Arabic Cuisine and Sports
Activities. Offered in collaboration with the Cypriot-Arab Cultural Centre,
every Sunday during the school period
u Orientation and social skills seminars for TCN adults
- NVK Advent Consulting Ltd
u	Seminars on the management of emotions and situations in relation to
migration or/and protection of TCNs related to sexual harassment and
violence at work - NVK Advent Consulting Ltd
u First Aid seminars for TCNs - Engomi Municipality

Workshops for Creative Expression, Empowerment
and Cultural Acquaintance
u	
Experiential Workshops for adult TCNs delivered by the world renowned

Singer/Composer Alexia Vassilliou’s from her Music Outreach Programme”
Re-bE - Social Inclusion and Integration” - Losadeal Ltd
l	Variety of creative exercises and activities aiming to empower the participants
and develop their feelings of acceptance and belonging through personal
creative expression
u	
Experiential Culture and Creativity Workshop for adult TCNs - Losadeal Ltd
l	Creative activities, team exercises and use of mixed media for the creation
of pieces with reference to the participants’ cultures. The aim is to showcase
the value of multiculturalism through creative expression and the interaction
between various cultures
u	Music education and percussion workshops for TCN children in collaboration with SISTEMA CYPRUS - Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
l	The workshops will be offered over a 12-week period, 4 hours a week during the
Summer period June - September 2021

Events Promoting Interaction with The Local Community and Acceptance of Diversity
u	
Experiential, interactive workshops for TCN children and Cypriot Children - Losadeal Ltd
l

	Games, interactive storytelling activities and exercises that will give the children the opportunity to get to know each other
while at the same time promoting the ideas of acceptance and appreciation of diversity

u	
Folk Dance Festival with the participation and collaboration of Cypriot and TCN groups and communities

- Engomi Municipality
l Presentation of traditional dances, songs and games from Cyprus and Third Countries
l Opportunity for interaction and collaboration between participants through music and games
l Presentation of wedding customs and traditional products

Actions Promoting the Active Participation of TCNs in the Local Community
u

O peration and further development of the Network of Cooperation of TCNs Organisations, NGOs and Local Authorities
- Nicosia Municipality with the contribution of NVK Advent Consulting Ltd and the participation of all project partners
l Networking actions by all project partners throughout the duration of the project
l	Approaching new TCN groups and individuals through campaigning in places frequented by TCNs to inform about project actions,
events etc.
l Guidance in matters of organization of TCN groups (e.g. for the organization of a cultural, sporting or other event)
l Participation in events organised by TCNs

u


Network of Cooperation forum for Migrant organisations, NGOs and Local Authorities
- Nicosia Municipality with the contribution of NVK Advent Consulting Ltd and the participation of all project partners
l	Organisation of Forums in order to continue the dialogue between Network members for the participative planning and
collaboration in pivotal actions for the integration of TCNs in the local community ΤΧ

Τελικοί Δικαιούχοι
Δήμος Λευκωσίας– Συντονιστής
Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, Τηλ: 22797245
E-mail: municipality@nicosiamunicipality.org.cy
Δήμος Έγκωμης
Τ.Θ. 27504, 2430 Έγκωμη, Τηλ: 22453800
E-mail: info@engomi.org
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Οδός Νικηφόρου Φωκά 40, Λευκωσία, Τηλ: 22797856
E-mail: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
Losadeal Ltd
Τηλ: 22337565, E-mail: info@losadeal.com
NVK Advent Consulting Ltd
Τηλ: 22318046, E-mail: info@nvkadvent.com.cy
Final Beneficiaries
Nicosia Municipality - Coordinator
11 Eptanisou Str., 1016 Nicosia, Tel: 22797245
E-mail: municipality@nicosiamunicipality.org.cy
Engomi Municipality
T.Θ. 27504, 2430 Engomi, Tel: 22453800
E-mail: info@engomi.org
Nicosia Municipal Multifunctional Foundation
40 Nikiforou Foka Street, 1016 Nicosia, Tel: 22797856
Email: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
Losadeal Ltd
Tel: 22337565, E-mail: info@losadeal.com
NVK Advent Consulting Ltd
Tel: 22318046, E-mail: info@nvkadvent.com.cy

To Έργο υλοποιείται από τους φορείς / The Project is implemented by:

LTD

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και την Κυπριακή Δημοκρατία / Project co-funded by the Asylum, Migration and
Integration Fund and the Republic of Cyprus

ΕYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
european union

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

