Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα προσδοκώμενα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες,
είτε ως επωφελούμενοι είτε ως πάροχοι υπηρεσιών, στη δράση
είναι:


Η Δράση υλοποιείται από τους Φορείς:
Δήμος Λευκωσίας –
Επικεφαλής Εταίρος / Τελικός Δικαιούχος
Πλατεία Ελευθερίας , Τ.Θ.21015, 1500 Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 797245

Αναβάθμιση προσεγγίσεων, δημιουργία εργαλείων και
λειτουργία δομών για την κοινωνική ενσωμάτωση των ΥΤΧ



Ενημέρωση των ΥΤΧ για την λειτουργική ενσωμάτωση τους
στην τοπική κοινωνία



Ενδυνάμωση του ρόλου των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παροχή υπηρεσιών ενσωμάτωσης στους ΥΤΧ



Αποδοχή και κατανόηση της τοπικής κοινωνίας για τη
διαφορετικότητα των ΥΤΧ



Δημιουργία τοπικών δικτύων συνεργασίας με φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και άλλους κυβερνητικούς
φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών ενσωμάτωσης
των ΥΤΧ

Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας – Εταίρος
Οδός Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 797850
Δήμος Αγίου Δομετίου – Εταίρος
Τ.Θ. : 27531, 2430 Άγιος Δομέτιος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 392018
Δήμος Λεμεσού – Εταίρος
Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25 340485
G&D Social Lab Ltd - Εταίρος
Γ. Σεφέρη 6, 1076 Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 447822

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών, 2010, και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους

ΔΡΑΣΗ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΥΠΡιΑΚΗ δΗμοΚΡΑτιΑ
ΥΠοΥΡΓΕιο ΕΣΩτΕΡιΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αλληλεγγύη-Πρόοδος-Ευημερία

Νέοι δρόμοι για
την ένταξη Υπηκόων
Τρίτων Χωρών στην
τοπική κοινωνία

Η ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)
στην Κυπριακή κοινωνία
Ο ρόλος των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υποβοήθηση της
διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία είναι εξαιρετικά
σημαντικός. Οι κοινωνίες που ζούμε έχουν αποκτήσει ένα σύγχρονο
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Η κοινωνική ένταξη αποτελεί μια αμφίδρομη
δυναμική διαδικασία προσαρμογής τόσο των ΥΤΧ στο περιβάλλον της χώρας
υποδοχής, όσο και των κατοίκων των χωρών αυτών σε νέες κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες που συνεπάγονται οι πολυπολιτισμικές
κοινωνίες.
Η παρούσα Δράση περιλαμβάνει πολυεπίπεδες ενέργειες κοινωνικής στήριξης,
ενημέρωσης, και εκπαίδευσης ΥΤΧ καθώς και ενέργειες συγχρωτισμού ΥΤΧ
με την τοπική κοινωνία. Έρχεται να ενισχύσει τις πολιτικές εισδοχής και ένταξης
ΥΤΧ στην Κυπριακή κοινωνία και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και εθνικούς πόρους.
Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ο Δήμος Λευκωσίας , ως επικεφαλής εταίρος,
ο Δήμος Αγίου Δομετίου, ο Δήμος Λεμεσού, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Λευκωσίας και η εταιρεία συμβούλων G & D Social Lab Ltd.
Σε ποιους απευθύνεται
Η Δράση απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και γονείς Υπηκόους
Τρίτων Χωρών που κατοικούν νόμιμα στην Κύπρο και έχουν ανάγκη:
α) Υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών για τους εργαζομένους γονείς
β) Υπηρεσιών ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης
των παιδιών
γ) Υπηρεσιών ενεργητικής πρόληψης ενάντια σε παραβατικές
συμπεριφορές για νέους
δ) Συμβουλευτικών υπηρεσιών για νέους και οικογένειες
ε) Προσανατολισμού, ενημέρωσης και διασφάλισης των ατομικών και
εργατικών δικαιωμάτων
στ) Ενίσχυσης δεξιοτήτων για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
και ομαλότερη κοινωνική ένταξη
ζ) Πολιτιστικής έκφρασης και επικοινωνίας με τον ευρύτερο κοινωνικό
περίγυρο
Τα προσφερόμενα προγράμματα
Η δράση στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή και δραστηριοποίηση των τοπικών
αρχών και άλλων τοπικών φορέων στη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΥΤΧ
στην κυπριακή κοινωνία, παρέχοντας ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινότητες και περιέχει πολυδιάστατες προσεγγίσεις
στη διαδικασία της εξυπηρέτησης αναγκών κοινωνικής ένταξης ΥΤΧ.

Για το σωστό σχεδιασμό των προγραμμάτων απαιτείται η αποτύπωση των
αναγκών που αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον
τους και η επισκόπηση καλών πρακτικών άλλων κρατών που διαθέτουν
μακροχρόνια εμπειρία καθώς και κοινωνικές δομές για την υποδοχή και
ένταξη των ΥΤΧ σε τοπικό επίπεδο.
Η Δράση έχει σχεδιαστεί γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες
παρεμβάσεων:
α) Παροχή προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης σε ΥΤΧ
β) Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και προσανατολισμού για ΥΤΧ
γ) Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την αποκόμιση/ανταλλαγή
βιωματικών εμπειριών πολιτιστικής έκφρασης με την τοπική κοινωνία.
Ο κάθε εταίρος έχει αναλάβει να υλοποιήσει κάποιες ενέργειες στο πλαίσιο
του κάθε άξονα. Πιο αναλυτικά:
Στη Λευκωσία παρέχονται:
 Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παιδιών και γονέων με προγράμματα
φύλαξης, ενισχυτικής διδασκαλίας, δημιουργικής απασχόλησης για
παιδιά και προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης
 Οργάνωση βιωματικών εργαστηριών για ενήλικες και παιδιά
 Υπηρεσίες ενημέρωσης, στήριξης, διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης
ΥΤΧ για θέματα που τους απασχολούν στην εργασία και αλλού
 Παροχή ψυχολογικής στήριξης από ειδικό σύμβουλο για διάφορα θέματα
που αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ
 Κατάρτιση στη χρήση Η/Υ και πολυμέσων
 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες και αγγλικής γλώσσας σε παιδιά
 Διαδραστικά σεμινάρια/εργαστήρια για την ιστορία και τον πολιτισμό
της Κύπρου
 Εργαστήρια προσανατολισμού ΥΤΧ στην κυπριακή πραγματικότητα
με πληροφορίες σχετικά με θέματα της καθημερινότητας (όπως στέγαση,
μεταφορές, επικοινωνία, εργασία, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας)
 Ενημέρωση για τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ
προκειμένου οι ΥΤΧ να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των θεσμών
και των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων, για τους πολίτες και μόνιμους
κάτοικους ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο
 Εργαστήρια τεχνοθεραπείας, χορού και μουσικής
 Διοργάνωση βιωματικών θεατρικών παραστάσεων και δρώμενων με τη
συμμετοχή θεατρικών ομάδων νέων

Στον Άγιο Δομέτιο παρέχονται:
 Κατάρτιση στη χρήση Η/Υ και πολυμέσων
 Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας
 Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε άτομα και οικογένειες
 Υπηρεσίες ενημέρωσης, στήριξης, διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης
ΥΤΧ για θέματα που τους απασχολούν στην εργασία και αλλού
 Διαδραστικά σεμινάρια/εργαστήρια για την ιστορία και τον πολιτισμό
της Κύπρου
 Εργαστήρια προσανατολισμού ΥΤΧ στην κυπριακή πραγματικότητα
με πληροφορίες σχετικά με θέματα της καθημερινότητας (όπως στέγαση,
μεταφορές, επικοινωνία, εργασία, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας)
 Ενημέρωση για τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ
προκειμένου οι ΥΤΧ να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των θεσμών
και των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων, για τους πολίτες και μόνιμους
κάτοικους ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο
 Εργαστήρια τεχνοθεραπείας και ζωγραφικής (μέρος των παραγόμενων
έργων θα εκτεθούν στην Έκθεση Τέχνης του Πολιτιστικού Κέντρου
Αγίου Δομετίου)
 Εργαστήρια κυπριακών χορών
 «Μουσικές βραδιές πολιτισμών» που αφορούν στη διοργάνωση μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων από εθνικές και πολιτιστικές ομάδες που
διαμένουν στην Κύπρο
 «Γεύσεις Πολιτισμών» που αφορούν στην εκτέλεση γαστρονομικών
προτάσεων από τις χώρες καταγωγής ΥΤΧ
 Ενημέρωση, Ενθάρρυνση και Προώθηση των νέων σε αθλητικές ακαδημίες
 Θεατρικά βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες και διοργάνωση
θεατρικών παραστάσεων
Στη Λεμεσό παρέχονται:
 Κοινωνική εργασία στον δρόμο ως μέθοδος κοινωνικής παρέμβασης με
σκοπό την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των ΥΤΧ
 Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε άτομα και οικογένειες
 Υπηρεσίες ενημέρωσης, στήριξης, διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης
μεταναστών για θέματα που τους απασχολούν στην εργασία και αλλού
 Διαδραστικές δραστηριότητες και εργαστήρια
 Εργαστήρια προσανατολισμού ΥΤΧ στην κυπριακή πραγματικότητα
με πληροφορίες σχετικά με θέματα της καθημερινότητας (όπως στέγαση,
μεταφορές, επικοινωνία, εργασία, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας)
 Ενημέρωση για τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ
προκειμένου οι ΥΤΧ να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των θεσμών
και των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων, για τους πολίτες και μόνιμους
κάτοικους ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο

