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Ανδρέας Χρίστου, Δήμαρχος Λεμεσού

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ

EΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ

Δήμος Αγίου Αθανασίου
Αgios Athanasios Municipality
Σταυραετού του Μαχαιρά 42,
4104 Άγιος Αθανάσιος
42 Stavraetou tou Machaira,
4104 Agios Athanasios
Τηλ./Tel. 25724135, Φαξ/Fax. 25725010
demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy

Δήμος Μέσα Γειτονιάς
Mesa Yitonia Municipality
Γρίβα Διγενή 14, 4002, Μ. Γειτονιά
14 Griva Digeni Str, 4002, M. Yitonia
Τηλ./Tel. 25723597, Φαξ/Fax 25723744
politistiko@mesayitonia.com.cy

Δήμος Λεμεσού
Limassol Municipality
Αρχ. Κυπριανού 23, 3036, Λεμεσός
23, Arch. Kyprianou, 3036, Limassol
Τηλ./Tel. 25340485, 25342330
streetwork@limassolmunicipal.com.cy
eurolemesos@cytanet.com.cy

Σ.Κ.Ε. Μέσα Γειτονιάς
S.K.E. Mesa Yitonias
Μοδέστου Παντελή 34, 4003, M. Γειτονιά
34 Modestou Panteli Str, 4003, M. Yitonia
Τηλ./Tel. 25723209
skemesayitonia@cytanet.com.cy

ΑΠO ΤΟΠΙΚEΣ ΑΡΧEΣ
Δήμος Γερμασόγειας
Yermasoyia Municipality
Αγίας Παρασκευής 39, 4044, Γερμασόγεια
39 Αgias Paraskevis, 4044, Yermasoyia
Τηλ./Tel. 25879898, Φαξ/Fax: 25873434
yermasoyia.municipality@cytanet.com.cy

Opinion & Action Services Ltd
Ζανέττου 26, 1100, Λευκωσία
26, Zanettou, 1100, Nicosia
Τηλ./Tel. 22875561, Φαξ/Fax 22875560
info@opinionaction.com

Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης,
Προσανατολισμού, Κοινωνικής Στήριξης
και Οργάνωση Εκδηλώσεων για Υπηκόους
Τρίτων Χωρών - ΕΠ 2013

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
EUROPEAN UNION
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Το πρόγραμμα «Μια πόλη, ο κόσμος όλος», που
υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στηρίζει την προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε πολιτικές
κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων που προέρχονται
από τρίτες χώρες και οι οποίοι ζουν και εργάζονται
νόμιμα στην πόλη μας. Επιδιώκουμε τη γνωριμία
μαζί τους, την αλληλεπίδραση με τους δημότες μας
για να διαμορφώσουμε μια κοινωνία πιο οργανωμένη και με περισσότερη συνοχή...

www.integrationlimassol.com
Limassol – One city, the whole world

KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ο Δήμος Λεμεσού, ως τελικός δικαιούχος με εταίρους τον
Δήμο Αγίου Αθανασίου, τον Δήμο Γερμασόγειας, τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς, το Συμβούλιο
Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Μέσα Γειτονιάς και τους σύμβουλους επικοινωνίας Opinion
& Action Services Ltd.
Για την υλοποίηση του προγράμματος, οι Δήμοι και οι φορείς αξιοποιούν υφιστάμενες υποδομές παροχής υπηρεσιών και το προσωπικό τους, ενώ παράλληλα δημιουργούν ορισμένες νέες
εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.
Τι προσφέρει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα προσφέρει σειρά υπηρεσιών ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης και
κοινωνικής στήριξης των ΥΤΧ, καθώς και διαπολιτισμικές εκδηλώσεις για γνωριμία και αλληλεπίδραση με τους δημότες.
Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες κατανέμονται στους εταίρους του προγράμματος για να
ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν και θα δώσουν ευκαιρίες πληρέστερης συμμετοχής των ΥΤΧ
στην κοινωνική ζωή της ευρύτερης Λεμεσού.
Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος οι δημότες της Λεμεσού έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν καλύτερη γνώση και αντίληψη για την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και το πλεονέκτημα της ομαλής ένταξης των μεταναστών στην Κύπρο.
Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες είναι πλήρως χρηματοδοτημένες για την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος έως τον Ιούνιο του 2015 και δε επιφέρουν οποιοδήποτε οικονομικό βάρος στους επωφελούμενους. Έχουν δε ως ακολούθως:

Η Λεμεσός ήταν ανέκαθεν μια κοσμοπολίτικη και πολυπολιτισμική πόλη. Στον 21ο
αιώνα ξεχωρίζει στη Μεσόγειο ως μια μοντέρνα πόλη που αναπτύσσεται συνεχώς,
εμπλουτίζοντας το χαρακτήρα και την παράδοσή της. Η Λεμεσός είναι πόλη αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων ανεξάρτητα από καταγωγή, φυλή ή θρησκεία.
Οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών στην πόλη μας
Σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή Λεμεσού, κατοικούν περίπου 20 χιλιάδες Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) κάτι που αντιστοιχεί στο 12% του τοπικού πληθυσμού. Πολλοί από αυτούς έχουν
σχηματίσει μικρές κοινότητες και συνδέσμους στην τοπική κοινωνία. Αρκετοί είναι επιχειρηματίες που έχουν έδρα τους τη Λεμεσό και ζουν στην Κύπρο με τις οικογένειές τους. Άλλοι είναι
απλοί εργαζόμενοι με άδεια εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς σε χειρωνακτικές κι άλλες δουλειές, στις οποίες δεν απασχολούνται Κύπριοι. Μια σημαντική μερίδα από
αυτούς είναι γυναίκες οικιακές βοηθοί που προσφέρουν υπηρεσίες σε παιδιά και ηλικιωμένους.
Όλοι ζουν ανάμεσά μας και συμβάλλουν με ισότιμο τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη και
ευημερία του τόπου μας.
Ο ρόλος του Δήμου Λεμεσού
Ο Δήμος Λεμεσού διαπιστώνοντας τις σημαντικές αλλαγές στο σύγχρονο τρόπο οργάνωσης
της κοινωνίας μας με την παρουσία μεταναστών και ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που
δημιουργούνται, εφαρμόζει για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης μεταναστών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα «Λεμεσός: Μια
πόλη, ο κόσμος όλος» στοχεύει
• στη γνωριμία και αλληλεπίδραση των δημοτών με τους ΥΤΧ,
• στη δημιουργία συνθηκών για ομαλή συμμετοχή των ΥΤΧ στην καθημερινή ζωή και
• στην παροχή βασικών υπηρεσιών υποστήριξης για εξοικείωση με την κυπριακή πραγματικότητα.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης
Ο Δήμος Λεμεσού δημιούργησε ένα εταιρικό σχήμα με άλλους δήμους της επαρχίας και φορείς
για να αξιοποιήσουν τα προγράμματα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ). Το
ΕΤΕ συστάθηκε για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη
νόμιμη μετανάστευση και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της στην οικονομική ανάπτυξη.

Μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης σε ΥΤΧ
• Βιωματικά εργαστήρια (Δήμος Λεμεσού)
• Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ( Δήμος Λεμεσού)
• Σεμινάρια πρώτων βοηθειών (Δήμος Λεμεσού)
• Διαδραστικές δραστηριότητες για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου (Δήμος Λεμεσού και Δήμος Αγίου Αθανασίου)
• Μαθήματα χειροτεχνίας με θέμα την κυπριακή παράδοση (Δήμος Αγίου Αθανασίου)
• Μαθήματα ζωγραφικής με θέμα την κυπριακή ιστορία και παράδοση (Δήμος Αγίου Αθανασίου)
• Μαθήματα κυπριακών χορών (Δήμος Αγίου Αθανασίου)

Προγράμματα κοινωνικής στήριξης σε ΥΤΧ
• Υπηρεσίες φύλαξης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και έφηβους
ΥΤΧ (Δήμος Λεμεσού και ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς)
Εκδηλώσεις γνωριμίας και αλληλεπίδρασης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ είναι η οικοδόμηση
σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού με την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος» ενθαρρύνει τους δημότες της Λεμεσού να γνωρίσουν
τους ΥΤΧ μέσα από εκδηλώσεις ανταλλαγής πολιτισμών, παραδόσεων και κουλτούρας.
Τέτοιες εκδηλώσεις με διαπολιτισμικό χαρακτήρα οργανώνουν οι Δήμοι Λεμεσού, Μέσα
Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας και το ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς.
Κοινωνική εργασία στο δρόμο (Δήμος Λεμεσού)
Το πρόγραμμα εφαρμόζει κοινωνική εργασία στο δρόμο, την οποία υλοποιούν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί. Έρχονται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς και
τους ενημερώνουν για τις υπηρεσίες του προγράμματος. Παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης στους ΥΤΧ στους χώρους όπου συχνάζουν. Οι υπηρεσίες αυτές
αφορούν την πληροφόρηση των ΥΤΧ για καθημερινές ανάγκες όπως η στέγαση, οι μεταφορές, η εργασία και υπηρεσίες υγείας. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης εξατομικευμένη
ψυχοκοινωνική στήριξη σε πιο σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ.
Φόρουμ διαλόγου με τις Οργανώσεις ΥΤΧ
Ο Δήμος Λεμεσού στοχεύει να εμβαθύνει τη συνεργασία και το διάλογο με τα οργανωμένα σύνολα των ΥΤΧ, οικοδομώντας στο πρώτο δίκτυο επαφής που δημιούργησε μαζί
τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος θα διοργανώσει και φέτος συνάντηση υπό τη μορφή
Φόρουμ Διαλόγου με τη συμμετοχή των ΥΤΧ, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των δημοτών και άλλων κοινωνικών φορέων
που σχετίζονται με τη μετανάστευση.

