Η Λεμεσός είναι μια πόλη που ήδη
καταγράφεται στον περιφερειακό χάρτη
της Μεσογείου ως μέλος του Δικτύου
Διαπολιτισμικών Πόλεων, με συντονιστή
το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η φιλοσοφία του βασίζεται στο «πλεονέκτημα της
διαφορετικότητας» των κοινωνιών που
φιλοξενούν διαφορετικές εθνότητες.
Το πρόγραμμα Λεμεσός, μία πόλη ο
κόσμος όλος είναι η έμπρακτη συμβολή
μας στην στήριξη της ομαλής ένταξης ΥΤΧ
στην τοπική κοινωνία.
Αντανακλά τη συνεχή προσπάθεια της
Λεμεσού για την καλύτερη οργάνωσή της
ως σύγχρονης πόλης που ξεχωρίζει για

OPINION & ACTION
Παραγωγή μικρής διάρκειας βίντεο με διάρκεια περίπου 30’’
και διάχυση σε τηλεοπτικούς σταθμούς και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
ΣΚΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Παιδική εκδρομή με στόχο την αλληλεπίδραση των παιδιών
ΥΤΧ και Kυπρίων.
Ενέργειες για ανταλλαγή απόψεων, καλών
πρακτικών και τεχνογνωσίας
OPINION & ACTION
Εκπαιδευτικά σεμινάρια εθελοντών και νεολαίας του Δήμου
Λεμεσού και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κοινωνική Έρευνα για τη χρησιμότητα του σχολικού
κοινωνικού λειτουργού στην πρόληψη και αντιμετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισμού.
Προγράμματα κοινωνικού προσανατολισμού
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οργάνωση 4 εκπαιδευτικών εκδρομών σε πολιτιστικούς και
ιστορικούς χώρους με στόχο τη γνωριμία με την Κύπρο.

Ενέργειες Δημοσιότητας – Πληροφόρησης
Στόχος των ενεργειών είναι η ενημέρωση των ΥΤΧ, των
ενδιαφερόμενων φορέων της Λεμεσού και κοινοτήτων
ΥΤΧ 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 www.InLimassol.eu και εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης, οργανώνονται
δημοσιογραφικές διασκέψεις, γίνονται δημοσιεύσεις
κειμένων και βίντεο, καθώς και άλλου ενημερωτικού υλικού.
Διαχείριση και αξιολόγηση προγράμματος
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – OPINION & ACTION
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες διαχείρισης, εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης για την αποτελεσματική και
ποιοτική υλοποίησή του, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
και τη λήψη μέτρων και εφαρμογή καλών πρακτικών.

την ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και την
κοινωνική συνοχή της.
«Η Λεμεσός ήταν ανέκαθεν το λιμάνι
του ήλιου που φιλοξενούσε διαφορετικούς
ανθρώπους και άλλους πολιτισμούς.
Η πολυπολιτισμικότητα είναι μία από τις
δυνάμεις μας, είναι μέρος της ταυτότητάς μας.
Με το πρόγραμμα Λεμεσός, μία πόλη ο
κόσμος όλος συμβάλλουμε αποφασιστικά
στην καλλιέργεια της κουλτούρας
της ανοχής και του σεβασμού στη
διαφορετικότητα,
οικοδομώντας
μια
ανοιχτή κοινωνία χωρίς διακρίσεις».

ΜΙΑ ΠΟΛΗ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ

Λεμεσος

Νίκος Νικολαΐδης,
Δήμαρχος Λεμεσού

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ EΝΤΑΞΗΣ
ΑΠO ΤΟΠΙΚEΣ ΑΡΧEΣ
INTEGRATION PROGRAMS
BY LOCAL AUTHORITIES
Δήμος Λεμεσού/
Limassol Municipality
Τηλ/Tel. 25884329, 25340485
Φαξ/Fax. 25365497
eurolemesos@cytanet.com.cy

Tελικός Δικαιούχος

Η

Λεμεσός είναι μια πόλη με ιστορία,
ταυτότητα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

Δυναμική και εξωστρεφής στον 21ο αιώνα,
η Λεμεσός βιώνει τη μεταμόρφωσή της σε
χώρο αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων

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

και πολιτισμών. Η πολυπολιτισμικότητα και η
συνύπαρξη, ο αλληλοσεβασμός και η συλλογική
δημιουργία είναι η δύναμη για τη συνεχή
ανάπτυξή της.
Η Λεμεσός νοιάζεται για την κοινωνική

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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συνοχή της. Αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους
της, χωρίς διακρίσεις εθνικής ή φυλετικής
καταγωγής, οικονομικής ή κοινωνικής θέσης.

Limassol – One city, the whole world
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Η πολυπολιτισμική Λεμεσός
Η Λεμεσός και η ευρύτερη επαρχία της φιλοξενούν πάνω
από 20 χιλιάδες μετανάστες, υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ)
που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του συνολικού
πληθυσμού. Προέρχονται από διαφορετικές τρίτες χώρες
και βρίσκονται στην Κύπρο για διαφορετικούς λόγους. Είναι
άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή, θρησκεία, ενασχόληση
και εισοδήματα. Άλλοι είναι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικές
κι άλλες δουλειές, όπου δεν απασχολούνται Κύπριοι και
Ευρωπαίοι πολίτες, άλλοι είναι επιχειρηματίες ή εργαζόμενοι
σε εταιρείες. Στο μεταναστευτικό μωσαϊκό της Λεμεσού,
περιλαμβάνονται επίσης οι πρόσφυγες και δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας, που δεν επέλεξαν αλλά εξαναγκάστηκαν να
φύγουν από τη χώρα τους λόγω πολέμου και διώξεων και
αναζητούν άσυλο στην Κύπρο.
Το πρόγραμμά μας!
Το πρόγραμμα «Λεμεσός, μία πόλη ο κόσμος όλος» επιδιώκει
την ομαλή ένταξη των ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται νόμιμα
στην Κύπρο. Περιλαμβάνει υπηρεσίες και δραστηριότητες που
προσφέρουν ευκαιρίες για γνωριμία και αλληλεπίδραση της
τοπικής κοινωνίας με εργαζόμενους μετανάστες, με άλλους
ανθρώπους με άδεια παραμονής και με πρόσφυγες, αιτητές
ασύλου και όσους είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.

Το εταιρικό μας σχήμα
Ο Δήμος Λεμεσού τέθηκε επικεφαλής εταιρικού σχήματος
και εφαρμόζει για τέταρτη φορά ένα καλά οργανωμένο ετήσιο
πρόγραμμα ένταξης 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 Σύμβουλοι
Στρατηγικής και Επικοινωνίας Opinion & Action.
Διάρκεια και χρηματοδότηση
Το νέο πρόγραμμα «Λεμεσός, μία πόλη ο κόσμος όλος»
είναι το 4ο ετήσιο πρόγραμμα που υλοποιείται και καλύπτει
την περίοδο Ιανουαρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018. Για την
υλοποίηση του προγράμματος, ο Δήμος Λεμεσού και οι εταίροι
του, αντλούν πόρους από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου,
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 προσφέρει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη γνωριμία με τους ΥΤΧ, την
ενημέρωση και την αλληλεπίδραση με τους δημότες και την
τοπική κοινωνία, τη δημιουργία συνθηκών για ομαλή συμμετοχή

τους στην καθημερινή ζωή και την κάλυψη βασικών υπηρεσιών
υποστήριξης για εξοικείωση με την κυπριακή κοινωνία, τον
πολιτισμό και τον τρόπο ζωής.
Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες κατανέμονται στους
εταίρους του προγράμματος για να ενημερώσουν, να
εκπαιδεύσουν και να δώσουν ευκαιρίες πληρέστερης
συμμετοχής των ΥΤΧ στην κοινωνική ζωή.
Παράλληλα θα ενισχύσουν τη γνώση και αντίληψη των δημοτών
για την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και το
πλεονέκτημα της ομαλής ένταξης των μεταναστών στην Κύπρο.
Υπηρεσίες και Δραστηριότητες | Διαπολιτισμικές,
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ
Στόχος είναι η γνωριμία και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους
ΥΤΧ και την τοπική κοινωνία.
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εκδήλωση για τη Μέρα της Ευρώπης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει
τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών σχημάτων από διαφορετικές
χώρες εντός και εκτός της ΕΕ.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δύο εκδηλώσεις πολυπολιτισμικότητας. Οι εκδηλώσεις
περιλαμβάνουν χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες χώρες.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Αθλητική ημερίδα. Η ημερίδα περιλαμβάνει τουρνουά mini –
football με αντιρατσιστικό μήνυμα και συμμετοχή ομάδων που
θα αποτελούνται από ΥΤΧ, Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες.
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
«Ανθεστήρια». Στα ετήσια Ανθεστήρια θα δοθεί αντιρατσιστικό
μήνυμα και αυτή τη χρονιά και θα προσκληθούν να συμμετέχουν
φορείς, σύνδεσμοι και οργανώσεις ΥΤΧ
ΣΚΕ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Παιδική εκδήλωση. Η εκδήλωση περιλαμβάνει τη συμμετοχή
παιδιών ΥΤΧ και Κυπρίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης
Στόχος είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΥΤΧ που θα
τους βοηθήσουν τόσο στην καθημερινή τους ζωή όσο και στην
προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, προστασίας
προσωπικών δεδομένων και στη χρήση κινητών

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μαθήματα ζωγραφικής με θέμα την κυπριακή ιστορία και
παράδοση
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σεμινάρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διάφορα θέματα
επιχειρηματικότητας και ετοιμασίας επιχειρησιακού σχεδιασμού
Προγράμματα κοινωνικής στήριξης
Στόχος είναι η εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της καθημερινής
ζωής των ΥΤΧ, παιδιών και γονέων, η ενημέρωσή για θέματα
που αφορούν την καθημερινότητα και η αντιμετώπιση τυχόν
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
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 2017 και από τον Σεπτέμβριο
μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 με ωράριο 12.30 – 18.00.
Για τους καλοκαιρινούς μήνες με ωράριο 07.30 – 16.00.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κοινωνική εργασία στο δρόμο. Κοινωνική στήριξη και
προσανατολισμός με δράσεις κοινωνικής εργασίας στο δρόμο
που αποσκοπούν στην ενημέρωση και προσανατολισμό των
ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία και στην πληροφόρηση για
θέματα της καθημερινότητας όπως: στέγαση, μεταφορές,
επικοινωνία, εργασία, υπηρεσίες υγείας, δικαιώματα,
υποχρεώσεις. Περιλαμβάνουν παροχή εξατομικευμένης
ψυχοκοινωνικής στήριξης και παρουσία κοινωνικών
λειτουργών στους χώρους συνάθροισης των ΥΤΧ κάθε
Κυριακή καθώς και με προσωπικά ραντεβού για υπηρεσίες
συμβουλευτικού χαρακτήρα και ψυχολογική στήριξη.
Ενέργειες ανάπτυξης αισθήματος αποδοχής
και κατανόησης
Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενεργοποίηση των
δημοτών γύρω από την διαφορετικότητα και την αντιμετώπιση
του ρατσισμού και των διακρίσεων.
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εργαστήριο ανάπτυξης του αισθήματος αποδοχής ανάμεσα
στα παιδιά με τη χρήση τεχνολογίας.
Παρεμβάσεις σε σχολεία με μεγάλο αριθμό ΥΤΧ, βιωματικά
εργαστήρια σε παιδιά, συνεργασία με οικογένειες ΥΤΧ, σε
συνεργασία με δασκάλους.

