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Λεμεσος
Αλληλεγγύη-Πρόοδος-Ευημερία
Solidarity Progress Prosperity

ONE CITY, THE WHOLE WORLD

Limassol

Δήμος Λεμεσού/
Limassol Municipality
Τηλ/Tel. 25884329, 25340485
Φαξ/Fax. 25365497
eurolemesos@cytanet.com.cy

Tελικός Δικαιούχος

Δήμος Αγίου Αθανασίου/
Agios Athanasios Municipality
Τηλ/Tel. 25724135, Φαξ/Fax. 25725010
demos.agios.athanasios@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
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Limassol – One city, the whole world

www.integrationlimassol.com

KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

Ενέργειες ανάπτυξης αισθήματος αποδοχής και κατανόησης των δημοτών στη διαφορετικότητα και αντιμετώπισης του ρατσισμού και των διακρίσεων
• Εργαστήριο ανάπτυξης του αισθήματος αποδοχής ανάμεσα στα παιδιά με τη χρήση τεχνολογίας (Δήμος Λεμεσού)
• Παρεμβάσεις σε σχολεία με μεγάλο αριθμό ΥΤΧ (Δήμος Λεμεσού)
• Δημιουργία ομάδας εθελοντών για προαγωγή της ένταξης και της αντιμετώπισης του ρατσισμού και των διακρίσεων στην τοπική κοινωνία (Δήμος Λεμεσού)
• Παραγωγή μικρής διάρκειας βίντεο που παρουσιάζουν και καταρρίπτουν τις φήμες/προκαταλήψεις που αφορούν τους ΥΤΧ στην Κύπρο (Opinion & Action Services)
• Δημιουργία φυλλαδίων με έξυπνα μηνύματα κατά του ρατσισμού (Opinion & Action
Services)
• Παιδική εκδρομή με στόχο την αλληλεπίδραση των παιδιών ΥΤΧ και κυπρίων (ΣΚΕ Μέσα
Γειτονιάς)
Διαπολιτισμικές/ καλλιτεχνικές εκδηλώσεις/ φεστιβάλ
• Εκδήλωση για τη Μέρα της Ευρώπης με τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών σχημάτων από
διαφορετικές χώρες εντός και εκτός της ΕΕ (Δήμος Λεμεσού)
• Εκδήλωση πολυπολιτισμικότητας με έκθεση ζωγραφικής εμπνευσμένης από την κυπριακή
ιστορία και πολιτισμό καθώς και τις ιδέες της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας (Δήμος Αγίου Αθανασίου)
• Αθλητική ημερίδα/ τουρνουά minifootball με τη συμμετοχή ομάδων που αποτελούνται από
ΥΤΧ, κύπριους και ευρωπαίους πολίτες (Δήμος Μέσα Γειτονιάς)
• Εκδήλωση «Ανθεστήρια» με την ενεργό συμμετοχή φορέων, συνδέσμων και οργανώσεων
ΥΤΧ (Δήμος Γερμασόγειας)
• Παιδική εκδήλωση με τη συμμετοχή παιδιών ΥΤΧ και κυπρίων (ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς)

Αλληλεγγύη-Πρόοδος-Ευημερία
Solidarity Progress Prosperity

Λεμεσός αποτελεί σήμερα πρότυπο μιας σύγχρονης κοσμοπολίτικης και
πολυπολιτισμικής πόλης, όπου
όλοι οι κάτοικοι μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά ανεξαρτήτως
εθνοτικής προέλευσης, χρώματος ή
θρησκείας. Η γεωγραφική θέση της πόλης και το λιμάνι της δεν συνέβαλαν μόνο
στην ανάπτυξη του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, αλλά έφεραν και την πόλη από πολύ
νωρίς σε επαφή με άλλους πολιτισμούς. Μέσω της ανταλλαγής διαφορετικών ιδεών εμπλουτίστηκε ο χαρακτήρας της πόλης και αναπτύχθηκε μια μοναδική τοπική κουλτούρα, γεμάτη από δυναμισμό
και εξωστρέφεια. Αυτό είναι ίσως και το “μυστικό της επιτυχίας”: η
Λεμεσός έμαθε να βασίζει τη διαφορετικότητα και βιωσιμότητά της
στη συνάντηση διαφορετικών ανθρώπων, τη διαπολιτισμικότητα.

Η
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Λεμεσος
ΜΙΑ ΠΟΛΗ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ

Λεμεσός, ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό μωσαϊκό
Η Λεμεσός φιλοξενεί πέραν των 20 χιλιάδων μεταναστών - υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ).
Προέρχονται κυρίως από Ρωσία, Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Συρία και Βιετνάμ και συνυπάρχουν
μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό και περίπου 25 χιλιάδων πολιτών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ
– με βάση τα στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας από την τελευταία καταγραφή
πληθυσμού το 2011.
Ο μεγάλος αριθμός των ΥΤΧ στην επαρχία Λεμεσού αναδεικνύει τη σημασία της κινητοποίησης των τοπικών αρχών για την προώθηση της ομαλής ένταξης τους, συμβάλλοντας στην
αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
αρμονικής συνύπαρξης στην τοπική κοινωνία.
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η ενεργοποίηση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση της ομαλής ένταξης
των ΥΤΧ στην Κύπρο είναι πλέον απαραίτητη. Η μεταναστευτική ροή σε κράτη μέλη της ΕΕ
έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια μεταφέροντας στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις την ευθύνη για την κοινωνική ένταξη κατά τρόπο ώστε να αξιοποιείται η μετανάστευση ως μοχλός
ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινωνία.
Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι κατεξοχήν φορείς που βρίσκονται πιο κοντά στους
πολίτες, γνωρίζουν τις καθημερινές τους ανάγκες και μπορούν να συμβάλουν έμπρακτα στην
προώθηση των πολιτικών ένταξης των μεταναστών.
Για να ανταποκριθεί στο περιβάλλον αυτό, ο Δήμος Λεμεσού τέθηκε επικεφαλής ενός έμπειρου εταιρικού σχήματος και εφαρμόζει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ένα πλούσιο πρόγραμμα ένταξης με πολυεπίπεδες δράσεις και ενέργειες: το πρόγραμμα «Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος!»
Η φιλοσοφία και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι ευθυγραμμισμένα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες της προγραμματικής περιόδου της ΕΕ 2014-2020. Στόχος
είναι η κοινωνική ένταξη, η ενίσχυση της συνοχής, η κοινωνικοποίηση των ΥΤΧ καθώς και η
πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.
Το πρόγραμμά μας
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Δήμος Λεμεσού, ως τελικός δικαιούχος, με εταίρους το Δήμο
Αγίου Αθανασίου, το Δήμο Γερμασόγειας, το Δήμο Μέσα Γειτονιάς, το Συμβούλιο Κοινοτικού
Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Μέσα Γειτονιάς και τους σύμβουλους επικοινωνίας «Opinion & Action
Services Ltd».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες και υπηρεσίες με βασικό στόχο τη στήριξη της
διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία, ως ενεργών μελών του τοπικού πληθυσμού με ευκαιρίες για συμμετοχή στην κοινωνική ζωή χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Αφορά όλους τους ΥΤΧ που ζουν στην Κύπρο και απολαύουν καθεστώς διεθνούς προστασίας: πρόσφυγες ή καθεστώς επικουρικής/προσωρινής προστασίας, αιτητές ασύλου, ΥΤΧ που
επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος, καθώς
και ΥΤΧ που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο.
Οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις του προγράμματος υλοποιούνται σε όλη την αστική περιοχή Λεμεσού σε χώρους όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ΥΤΧ ή όπου οι ομάδες-στόχος είναι εύκολα προσβάσιμες.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και

Ένταξης και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία με συνολικό προϋπολογισμό €170.000
και διάρκεια υλοποίησης έως τον Ιανουάριο του 2017.
Η συμμετοχή και συνεργασία των συγκεκριμένων Δήμων δίνει την ευκαιρία δραστηριοποίησης σε όλη την αστική περιοχή Λεμεσού για την επιτυχή ένταξη, κοινωνικοποίηση και αλληλεπίδραση των ΥΤΧ με τις τοπικές κοινωνίες.
Μέσα από τις δράσεις του, ο κάθε εταίρος στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ΥΤΧ που ζουν και
εργάζονται στα δημοτικά του όρια, καθώς και τους ντόπιους κάτοικους για προώθηση της
κοινωνικής συνοχής και αλληλεπίδρασης και αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε ολόκληρη την επαρχία.
Υπηρεσίες και Δράσεις
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δράσεων που περιλαμβάνει μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, προγράμματα κοινωνικής στήριξης και κοινωνικού προσανατολισμού, ενέργειες ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας, διαπολιτισμικές/καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, καθώς και ενέργειες ανάπτυξης του αισθήματος αποδοχής και κατανόησης των
δημοτών και αντιμετώπισης του ρατσισμού και των διακρίσεων.
Οι υπηρεσίες και δράσεις είναι πλήρως χρηματοδοτημένες για την περίοδο υλοποίησης του
προγράμματος και δεν επιφέρουν οποιοδήποτε οικονομικό βάρος στους επωφελούμενους.
Μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης
• Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Δήμος Λεμεσού και Δήμος Αγίου Αθανασίου)
• Μαθήματα ζωγραφικής με θέμα την κυπριακή ιστορία και παράδοση (Δήμος Αγίου Αθανασίου)
Προγράμματα κοινωνικής στήριξης
• Υπηρεσίες φύλαξης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ΥΤΧ (ΣΚΕ Μέσα
Γειτονιάς)
• Βιωματικά εργαστήρια (Δήμος Λεμεσού)
• Λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και ένταξης ΥΤΧ και δράση «ενημέρωση στον δρόμο»
(Δήμος Λεμεσού)
Προγράμματα κοινωνικού προσανατολισμού
• Οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής σε πολιτιστικούς/ιστορικούς χώρους με στόχο τη
γνωριμία με την Κύπρο (Δήμος Αγίου Αθανασίου)
Ενέργειες για ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κοινωνικούς λειτουργούς και λειτουργούς κοινωνικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν μετανάστες, για την έγκαιρη διάγνωση ψυχοκοινωνικών διαταραχών και προβλημάτων στα παιδιά και τους γονείς οικογενειών μεταναστών (Δήμος
Λεμεσού)
• Ενημερωτική ημερίδα σε σχολείο της περιοχής με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος
αποδοχής και κατανόησης των δημοτών στη διαφορετικότητα και την αντιμετώπιση του
ρατσισμού και των διακρίσεων (Δήμος Αγίου Αθανασίου)
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο εθελοντών του Δήμου Λεμεσού και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ξενοφοβίας (Opinion
& Action Services)

