
Η σύγχρονη Λεμεσός 
είναι ο καθρέφτης μιας πόλης 

με πνεύμα οικουμενικό. Το σμίξιμο του 
παλιού με το καινούργιο και η συνύπαρξη 

ανθρώπων και πολιτισμών από κάθε περιοχή 
του κόσμου, αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της 

ταυτότητας αλλά και της γοητείας της Λεμεσού.
Η διαπολιτισμικότητα και ο αλληλοσεβασμός είναι 
κινητήριες δυνάμεις της πόλης μας. Για τη Λεμεσό η 
διαφορετικότητα είναι συνώνυμο της μοναδικότητας. 
Γι’ αυτό και αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους της, 

χωρίς διακρίσεις εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, 
οικονομικής ή κοινωνικής θέσης.

Νίκος Νικολαΐδης,
Δήμαρχος Λεμεσού

Λεμεσος
ΜΙΑ ΠΟΛΗ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ EΝΤΑΞΗΣ
ΑΠO ΤΟΠΙΚEΣ ΑΡΧEΣ
INTEGRATION PROGRAMS
BY LOCAL AUTHORITIES

Αλληλεγγύη-Πρόοδος-Ευημερία
Solidarity Progress Prosperity

Ενέργειες Δημοσιότητας – Πληροφόρησης

Σε αυτές συγκαταλέγονται  η ενημέρωση των ΥΤΧ και των 
κοινοτήτων τους, των ενδιαφερόμενων φορέων της Λεμε-
σού καθώς και του ευρύτερου κοινού για τις δράσεις, τους 
στόχους και τα αποτελέσματα του προγράμματος.

OPINION & ACTION
Το πρόγραμμα λειτουργεί μόνιμες πηγές ενημέρωσης μέσω 
της ιστοσελίδας InLimassol.eu και εργαλείων και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οργανώνονται δημοσιογραφικές  

διασκέψεις, γίνονται δημοσιεύσεις κειμένων και βίντεο, κα-
θώς και άλλου ενημερωτικού υλικού. 

Διαχείριση και αξιολόγηση προγράμματος

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – OPINION & ACTION
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες διαχείρισης, εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης για την αποτελεσματική 
και ποιοτική υλοποίησή του, την αντιμετώπιση τυχόν προ-
βλημάτων και τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή καλών 
πρακτικών.

KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
EUROPEAN UNION
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Limassol – One city, the whole world

Δήμος Λεμεσού/
Limassol Municipality

Τηλ/Tel. 25884329, 25340485
Φαξ/Fax. 25365497

eurolemesos@cytanet.com.cy

Δήμος Γερμασόγιας/
Yermasoyia Municopality

Τηλ/Tel. 25879898, Φαξ/Fax. 25873434
yermasoyia.municipality@cytanet.com.cy

Δήμος Μέσα Γειτονιάς /
Mesa Yitonia Municipality 

Τηλ/Tel. 25723597, Φαξ/Fax. 25723744
politistiko@mesayitonia.com.cy

Σ.Κ.Ε Μέσα Γειτονιάς/
S.K.E Mesa Yitonias

Τηλ/Tel.25723209
skemesayitonia@cytanet.com.cy

Opinion & Action Services Ltd
Τηλ/Tel. 22875561, Φαξ/Fax. 22875560

info@opinionaction.com

Δήμος Αγίου Αθανασίου/
Agios Athanasios Municipality

Τηλ/Tel. 25724135, Φαξ/Fax. 25725010
demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy

Επικεφαλής Εταίρος/
Τελικός Δικαιούχος



Ένα σταυροδρόμι πολιτισμών
Η Λεμεσός και η ευρύτερη επαρχία της είναι ο τόπος διαμονής 
και εργασίας  πέραν των 20 χιλιάδων μεταναστών, υπηκόων 
τρίτων χωρών (ΥΤΧ) που αντιστοιχούν στο 12%  περίπου  του 
συνολικού πληθυσμού.
Άνθρωποι από τρίτες χώρες με διαφορετική καταγωγή, θρη-
σκεία, ενασχόληση και οικονομική επιφάνεια συνδιαμορφώ-
νουν ένα πολύχρωμο, πολυπολιτισμικό καμβά. Πολλοί απα-
σχολούνται σε χειρωνακτικές εργασίες, άλλοι δουλεύουν ως 
φροντιστές ηλικιωμένων και παιδιών ή ως οικιακοί βοηθοί. 
Υπάρχουν, ωστόσο, και εκείνοι που είναι επιχειρηματίες και 
έμποροι και έχουν έδρα τους τη Λεμεσό. Αρκετοί αποκτούν 
βιοτικούς δεσμούς με τη Λεμεσό και συμμετέχουν ενεργά στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης. Διευκολύνοντας την 
ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, μεγιστοποιούνται τα 
οφέλη που προκύπτουν από την παρουσία τους. Στη μεταναστευ-
τική πολυμορφία της Λεμεσού συμβάλλουν και οι πρόσφυγες 
και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, που εξαναγκάστηκαν να 
εκτοπιστούν από τις εστίες τους και να αναζητήσουν άσυλο 
στην Κύπρο, για λόγους πολέμων, βίας ή διώξεων.

Το πρόγραμμά μας
Το πρόγραμμα «Λεμεσός, μία πόλη ο κόσμος όλος» επικεντρώ-
νεται στην ομαλή ένταξη των ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται νόμι-

μα στην Κύπρο. Απαρτίζεται από υπηρεσίες και δραστηριότητες 
που ενθαρρύνουν τη γνωριμία και αλληλεπίδραση της τοπικής 
κοινωνίας με εργαζόμενους μετανάστες, πρόσφυγες, αιτητές 
ασύλου και όσους είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.

Το εταιρικό μας σχήμα
Ο Δήμος Λεμεσού τέθηκε επικεφαλής εταιρικού σχήματος και 
εφαρμόζει για πέμπτη συνεχή χρονιά ένα καλά οργανωμένο 
ετήσιο πρόγραμμα ένταξης ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία.
Οι εταίροι του προγράμματος είναι ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς, το 
Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Μέσα Γειτονιάς, ο 
Δήμος Αγίου Αθανασίου, ο Δήμος Γερμασόγειας και οι Σύμ-
βουλοι Στρατηγικής και Επικοινωνίας «Opinion & Action».

Διάρκεια και χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα «Λεμεσός, μία πόλη ο κόσμος όλος» ανανεώνε-
ται για ακόμη ένα χρόνο και καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου 
2018 – Ιανουαρίου 2019.
Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο Δήμος Λεμεσού και οι 
εταίροι του, αντλούν πόρους από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύ-
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τη νέα περίοδο είναι 
187.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το ΤΑΜΕ 
και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δρα-
στηριοτήτων που αποσκοπούν στη γνωριμία με τους ΥΤΧ, την 
ενημέρωση και την αλληλεπίδραση με τους δημότες και την 
τοπική κοινωνία, τη δημιουργία συνθηκών για ομαλή συμμετο-
χή τους στην καθημερινή ζωή και την κάλυψη βασικών υπηρε-
σιών υποστήριξης για εξοικείωση με την κυπριακή κοινωνία, 
τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής. 
Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες κατανέμονται στους εταί-
ρους του προγράμματος για να ενημερώσουν, να εκπαιδεύ-
σουν και θα δώσουν ευκαιρίες πληρέστερης συμμετοχής των 
ΥΤΧ στην κοινωνική ζωή. Επιπρόσθετα θα συμβάλουν στο να 
αποκτήσουν οι δημότες πιο σφαιρική γνώση και αντίληψη για 
την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και για τα πλεονε-
κτήματα της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην Κύπρο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαπολιτισμικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και 
φεστιβάλ

Στο επίκεντρο είναι η γνωριμία της τοπικής κοινωνίας με τους 
ΥΤΧ και η πολιτισμική αλληλεπίδραση μέσα από δημιουργικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εκδήλωση για τη Μέρα της Ευρώπης
Μια μεγάλη γιορτή συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού των διαφο-
ρετικών εθνικοτήτων που ζουν στη Λεμεσό, με συμμετοχή μουσι-
κοχορευτικών σχημάτων από χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. 

Διαπολιτισμική εκδήλωση
Μια εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση των χορευτικών/τρα-
γουδιστικών παραδόσεων  διαφορετικών πολιτισμικά κοινοτήτων 
και την προώθηση της διαπολιτισμικής ταυτότητας της Λεμεσού.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δύο εκδηλώσεις πολυπολιτισμικότητας
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν χορευτικά συγκροτήματα από 
διάφορες χώρες.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Αθλητική ημερίδα
Η ημερίδα αφορά κυρίως την οργάνωση τουρνουά mini – football 
με μηνύματα ενάντια στο ρατσισμό και συμμετοχή ομάδων που θα 
αποτελούνται από ΥΤΧ, Kύπριους και Ευρωπαίους πολίτες. 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
«Ανθεστήρια»
Η ομορφιά της διαφορετικότητας θα αναδειχθεί και στα φετινά 
Ανθεστήρια, όπου θα προσκληθούν να συμμετάσχουν φορείς, 
σύνδεσμοι και οργανώσεις ΥΤΧ.

ΣΚΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Παιδική εκδήλωση
Η εκδήλωση περιλαμβάνει τη συμμετοχή παιδιών ΥΤΧ και Κυ-
πρίων που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα.

Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης
Πρόκειται για προγράμματα ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των 
ΥΤΧ,  που θα τους βοηθήσουν τόσο στην καθημερινή τους ζωή, 
όσο και στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σεμινάρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ΥΤΧ σε θέματα επι-
χειρηματικότητας και ετοιμασίας επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σεμινάρια ηλεκτρονικού μάρκετινγκ για την εκπαίδευση των 
ΥΤΧ στη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής 
δικτύωσης και άλλων εργαλείων.

Προγράμματα κοινωνικής στήριξης
Αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της καθημε-
ρινής ζωής των ΥΤΧ, παιδιών και γονέων, την ενημέρωση για 
θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και την αντιμετώπι-
ση τυχόν προβλημάτων.

ΣΚΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Φροντίδα, φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών και 
υποστήριξη μαθητών στις σχολικές εργασίες καθημερινά στην 
Παιδική Λέσχη του ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς που λειτουργεί στο 
27ο, στο 10ο και στο 21ο Δημοτικό σχολείο Λεμεσού.
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο 2018 και από τον Σεπτέμ-
βριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2018 με ωράριο 13:05 – 18.00. Για 
τους καλοκαιρινούς μήνες με ωράριο 07.30 – 16.00.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κοινωνική εργασία στο δρόμο
Κοινωνική στήριξη και προσανατολισμός με δράσεις κοινωνι-
κής εργασίας στο δρόμο για  ενημέρωση και προσανατολισμό 
των ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία, καθώς και  πληροφόρηση 

πάνω σε θέματα της καθημερινότητας όπως: στέγαση, μετα-
φορές, επικοινωνία, εργασία, υπηρεσίες υγείας, δικαιώματα, 
υποχρεώσεις. 
 Οι δράσεις περιλαμβάνουν παροχή εξατομικευμένης ψυχο-
κοινωνικής στήριξης και παρουσία κοινωνικών λειτουργών 
στους χώρους συνάθροισης των ΥΤΧ κάθε Κυριακή.

Ενέργειες ανάπτυξης αισθήματος αποδοχής και 
κατανόησης

Οι ενέργειες αυτές προσβλέπουν στην ευαισθητοποίηση των 
δημοτών γύρω από τη διαφορετικότητα και την αντιμετώπιση 
του ρατσισμού και των διακρίσεων.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εργαστήριο ανάπτυξης του αισθήματος αποδοχής ανάμεσα 
στα παιδιά με τη χρήση τεχνολογίας ή τέχνης ή θεάτρου.
Κοινωνική υποστήριξη και προσανατολισμός σε δημοτικά 
σχολεία της Λεμεσού με μεγάλο αριθμό μαθητών ΥΤΧ. Η δρά-
ση περιλαμβάνει παροχή ατομικής ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης στις οικογένειες των παιδιών, βιωματικά εργαστήρια 
για παιδιά, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

OPINION & ACTION
Διαγωνισμός φωτογραφίας και φωτογραφική έκθεση με στό-
χο την προώθηση του έργου και της Λεμεσού ως χώρου ει-
ρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων και πολιτισμών. 

ΣΚΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Παιδική εκδρομή με στόχο την αλληλεπίδραση των παιδιών 
ΥΤΧ και Κυπρίων.

Ενέργειες για ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτι-
κών και τεχνογνωσίας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Λειτουργία «Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού» με τη 
συμμετοχή Κύπριων πολιτών και εκπροσώπων των κοινο-
τήτων των μεταναστών που διαμένουν στη Λεμεσό 

Προγράμματα κοινωνικού προσανατολισμού

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οργάνωση 5 εκπαιδευτικών εκδρομών  σε πολιτιστικούς και 
ιστορικούς χώρους με στόχο τη γνωριμία με την Κύπρο.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Μαθήματα πολιτισμού και γνωριμίας με την τοπική κοινωνία.


