
Εκδηλώσεις γνωριμίας και 
αλληλεπίδρασης
Το πρόγραμμα «Μια πόλη, ο κόσμος όλος» 
δίνει την ευκαιρία στους δημότες της Λε-
μεσού να γνωρίσουν καλύτερα τους ΥΤΧ, 
να αναμιχθούν μαζί τους, αλλά και στους 
μετανάστες να δώσουν από τον πολιτισμό 
τους και να πάρουν από την κουλτούρα 
και το δικό μας πολιτισμό. Αναδεικνύουν 
επίσης το περιεχόμενο του προγράμματος 
και τη συμβολή των ΥΤΧ στην οικονομική 
ανάπτυξη και την πρόοδο της Λεμεσού.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται στη Λε-
μεσό σειρά από εκδηλώσεις με τη συμ-
βολή της Opinion & Action Services Ltd. 

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολιτιστικά 
δρώμενα και ανταλλαγές, χορούς, δραστη-
ριότητες γευσιγνωσίας, ψυχαγωγίας κ.α.

Φόρουμ διαλόγου με τις Οργανώσεις ΥΤΧ
Το πρόγραμμα «Μια πόλη, ο κόσμος όλος» 
στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου 
σταθερής συνεργασίας και διαλόγου με τα 
οργανωμένα σύνολα των ΥΤΧ. Στο πλαί-
σιο αυτό θα διοργανωθούν συναντήσεις 
υπό τη μορφή Φόρουμ Διαλόγου με τη 
συμμετοχή των ΥΤΧ, της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, των δημοτών και άλλων κοινωνι-
κών φορέων. 
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Το πρόγραμμα «Μια πόλη, 
ο κόσμος όλος»
Ο Δήμος Λεμεσού ανέλαβε την πρωτοβου-
λία στην επαρχία Λεμεσού για την ομαλή 
ένταξη των ΥΤΧ στην κοινωνία και υλοποιεί 
το πρόγραμμα «Μια πόλη, ο κόσμος όλος», 
ως ο Τελικός Δικαιούχος.   
Για την υλοποίηση του προγράμματος δημι-
ούργησε ένα μικτό εταιρικό σχήμα που με-
γιστοποιεί τις εμπειρίες και τις δυνατότητες 
που έχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, κοινωνικοί φορείς και ειδικοί σύμβουλοι 
σε δημόσιες πολιτικές για τη μετανάστευση 
από τον ιδιωτικό τομέα.

«Μια πόλη, ο κόσμος όλος» στο 
διαδίκτυο
Το πρόγραμμα έχει δική του ιστοσελίδα για 
εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερομένων 
ΥΤΧ και την πληροφόρηση των δημοτών 
της Λεμεσού.

www.integrationl imassol.com

«Η Λεμεσός είναι μια πόλη που ακτινοβολεί στη 
Μεσόγειο. Αντλεί περισσότερη δύναμη και ανάπτυ-
ξη, φέρνοντας μαζί ανθρώπους από όλο τον κόσμο. 
Γνωρίζει και συμβιώνει με τους διαφορετικούς πολι-
τισμούς. Αντιλαμβάνεται το όφελος και τη συνεισφο-
ρά τους στη δική μας πόλη.

Το πρόγραμμα «Μια πόλη, ο κόσμος όλος» στηρίζει 
την προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε πολιτικές κοι-
νωνικής 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 οργανωμέ-
νη και με περισσότερη συνοχή…»

Ανδρέας Χρίστου, Δήμαρχος Λεμεσού

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ 

EΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ
ΑΠO ΤΟΠΙΚEΣ ΑΡΧEΣ

Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης, 
Προσανατολισμού, Κοινωνικής Στήριξης
και Οργάνωση Εκδηλώσεων για Υπηκόους
Τρίτων Χωρών - ΕΠ 2012



Η Λεμεσός είναι μια πόλη που αγκα-
λιάζει τους πολίτες της. Έχει ιστορία, 
μακρά παράδοση και ταυτότητα. Είναι 
παράλληλα μια δυναμική εξωστρεφής 
πόλη με βασικό χαρακτηριστικό της, 
τον κοσμοπολιτισμό και την αρμονική 
συνύπαρξη διαφορετικών  ανθρώπων  
και πολιτισμών. 

Οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών στην πόλη μας
Σήμερα στην ευρύτερη περιοχή Λεμεσού, κα-
τοικούν περίπου  20 χιλιάδες Υπήκοοι Τρίτων 
Χωρών (ΥΤΧ). Με βάση την απογραφή που 
έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία, αντιστοιχούν 
στο 12% του τοπικού πληθυσμού. Πολλοί 
ΥΤΧ έχουν σχηματίσει μικρές κοινότητες και 
συνδέσμους στην τοπική κοινωνία. Είναι άν-
θρωποι με διαφορετική καταγωγή, θρησκεία, 
ενασχόληση και εισοδήματα. Αρκετοί είναι 
επιχειρηματίες που έχουν έδρα τους τη Λε-
μεσό και άλλοι εργαζόμενοι στην Κύπρο μαζί 
με τις οικογένειές τους. Ένας άλλος σημαντι-
κός αριθμός είναι άνθρωποι που βρίσκονται 
στην Κύπρο με άδεια εργασίας για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες της αγοράς σε χειρονακτι-
κές κι άλλες δουλειές, όπου δεν απασχολού-
νται Κύπριοι. Τέλος είναι συνήθως γυναίκες 
ΥΤΧ με νόμιμη άδεια εργασίας, για να προ-
σφέρουν υπηρεσίες οικιακής φροντίδας για 
παιδιά και ηλικιωμένους. Όλοι ζουν ανάμεσά 
μας και συμβάλλουν με ισότιμο τρόπο στην 
οικονομική ανάπτυξη και στην καλύτερη λει-
τουργία της κοινωνίας μας.

Το πολυπολιτισμικό μας μωσαϊκό
Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος! 
Η Λεμεσός, μια «πόλη του κόσμου» στο 
σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου, 

ενισχύει την ταυτότητα και τη δύναμή της με 
το μωσαϊκό ανθρώπων, πολιτισμών και πα-
ραδόσεων που συνυπάρχουν μαζί της. 
Για να ανταποκριθεί στο περιβάλλον αυτό, ο 
Δήμος Λεμεσού τέθηκε επικεφαλής εταιρι-
κού σχήματος και εφαρμόζει για πρώτη φορά 
ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα ένταξης 
ΥΤΧ στην κοινωνία της πόλης: το πρόγραμ-
μα «Μια πόλη, ο κόσμος όλος». Στόχος είναι 
η γνωριμία με τους ΥΤΧ, η ενημέρωση και η 
αλληλεπίδραση με τους δημότες και την το-
πική κοινωνία, η δημιουργία συνθηκών για 
ομαλή συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή 
και η κάλυψη βασικών υπηρεσιών υποστήρι-
ξης για εξοικείωση με την κυπριακή πραγμα-
τικότητα.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης
Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο 
Δήμος Λεμεσού και οι εταίροι του, αντλούν 
πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης 
που συστάθηκε για να υποστηρίξει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να διαχειριστούν αποτελεσμα-
τικά τη νόμιμη μετανάστευση και να μεγι-
στοποιήσουν τα οφέλη της στην οικονομική 
ανάπτυξη.
Ο Δήμος Λεμεσού και οι εταίροι του προ-
γράμματος, ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς, το 
Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Δήμου Λε-
μεσού, το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντι-
σμού (ΣΚΕ) Μέσα Γειτονιάς και η εταιρεία 
συμβούλων επικοινωνίας Opinion & Action 
Services Ltd, αξιοποιούν  υφιστάμενες υπο-
δομές και προσωπικό, ενώ παράλληλα δημι-
ουργούν νέες θέσεις εργασίας για την υλο-
ποίηση των δράσεων.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος 
για το α’ εξάμηνο του 2014 ανέρχεται στα 
126,164.75 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 

έμφαση στην πρόληψη σεξου-
αλικών μεταδιδόμενων νοση-
μάτων. Στο πλαίσιο αυτό προ-
σφέρεται επίσης η δυνατότητα 
αιματολογικής εξέτασης.

Περιήγηση και γνωριμία με την Κύπρο
Ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμος Μέσα Γει-
τονιάς οργανώνουν εκδρομή και περιήγη-
ση σε αξιοθέατα της Λεμεσού. Δίνουν την 
ευκαιρία στους ΥΤΧ να μάθουν για τον 
πολιτισμό της Κύπρου και την ιστορία της 
χώρας υποδοχής.

Προγράμματα κοινωνικής στήριξης
Κοινωνική εργασία στο δρόμο
Ο Δήμος Λεμεσού ενισχύει την άμεση 
επαφή με τους ΥΤΧ και πραγματοποιεί 
παρεμβάσεις στο δρόμο και στα σημεία 
που συχνάζουν τον ελεύθερο τους χρόνο 
(streetwork/ outreach work).  Οι παρεμβά-
σεις διευκολύνουν τους ΥΤΧ στην αξιοποί-
ηση υποστηρικτικών υπηρεσιών, που λόγω 
έλλειψης ενημέρωσης ή λόγω της δυσκο-
λίας στην πρόσβαση, δεν επωφελούνταν 
προηγουμένως.
Επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί του 
προγράμματος «Μια πόλη, ο κόσμος όλος» 
παρεμβαίνουν στους χώρους συνάθροισης 
των ΥΤΧ και «μεταφέρουν» εκεί τις υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν την 
κοινωνική στήριξη, καθώς και υπηρεσίες 
προσανατολισμού στην κυπριακή κοινωνία.
Παρέχουν πληροφόρηση για θέματα της 
καθημερινότητας όπως στέγαση, μεταφο-
ρές, επικοινωνία, εργασία, υπηρεσίες υγεί-
ας μέσω εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, καταγραφή των ψυχοκοινωνικών 
αναγκών των ΥΤΧ.  Μέσα από τις παρεμ-

βάσεις, τα άτομα ενθαρρύνο-
νται στην αξιοποίηση ευκαι-
ριών κοινωνικής ένταξης και 
ενεργοποίησης, αξιοποίησης 
ευκαιριών για εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και ανά-

πτυξης δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν την 
εργασιακή και κοινωνική τους προσαρμογή.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογικής 
στήριξης
Το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Δήμου 
Λεμεσού προσφέρει υπηρεσίες συμβου-
λευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε 
ΥΤΧ και τις οικογένειές τους για την αντι-
μετώπιση σύνθετων κοινωνικών ή άλλων 
προβλημάτων. 
Οι υπηρεσίες προσφέρονται από επαγγελ-
ματία ψυχολόγο μία φορά την εβδομάδα.

Υπηρεσίες για παιδιά και έφηβους ΥΤΧ
Ο Δήμος Λεμεσού – Πολυχώρος Κοινω-
νικών Προγραμμάτων και το ΣΚΕ Μέσα 
Γειτονιάς προσφέρουν υπηρεσίες φύλαξης 
και φροντίδας παιδιών που προέρχονται 
από οικογένειες ΥΤΧ. Προσφέρουν επίσης 
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 
μαθητών και εφήβων και υποστήριξής τους 
στις σχολικές εργασίες. 
Οι υπηρεσίες προσφέρονται κατά τις ώρες 
εργασίας των γονέων και περιλαμβάνουν 
μεσημεριανό φαγητό, καθημερινή μελέτη 
σχολικών μαθημάτων και απασχόληση με 
διάφορες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.  
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν σεμινάρια για την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο.

95% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και 
κατά 5% από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η Λεμεσός είναι μια πόλη που ήδη κατα-
γράφεται στον περιφερειακό χάρτη της Με-
σογείου σαν μέλος του Δικτύου Διαπολιτι-
σμικών Πόλεων, του οποίου διαχειριστής 
είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και του 
οποίου η φιλοσοφία βασίζεται στο ‘πλεο-
νέκτημα της διαφορετικότητας’ των κοινω-
νιών που φιλοξενούν διαφορετικές εθνό-
τητες. Η ομαλή ένταξη ΥΤΧ στην τοπική 
κοινωνία είναι μια βασική προϋπόθεση για 
την καλύτερη οργάνωση των σύγχρονων 
πόλεων που θέλουν να ξεχωρίζουν για την 
ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και την κοι-
νωνική συνοχή τους.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα προσφέρει σειρά υπηρεσιών 
ενημέρωσης, κατάρτισης και ψυχοκοινωνι-
κής στήριξης των ΥΤΧ, καθώς και διαπολι-
τισμικές ανταλλαγές για γνωριμία και αλ-
ληλεπίδραση με τους δημότες.
Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες κατα-
νέμονται στους εταίρους του προγράμμα-
τος για να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν 
και θα δώσουν ευκαιρίες πληρέστερης συμ-
μετοχής των ΥΤΧ στην κοινωνική ζωή. 
Παράλληλα θα ενισχύσουν τη γνώση και 
αντίληψη των δημοτών για την οργάνωση 
της νόμιμης μετανάστευσης και το πλεονέ-
κτημα της ομαλής ένταξης των μεταναστών 
στην Κύπρο.
Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες είναι 
πλήρως χρηματοδοτημένες για την περίο-
δο υλοποίησης του προγράμματος έως τον 
Ιούνιο του 2014 και δε συνεπάγονται οποιο-
δήποτε οικονομικό βάρος στους επωφελού-
μενους.

Μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης
Μαθήματα αγγλικών
Ο Δήμος Λεμεσού προσφέρει σε ΥΤΧ μαθή-
ματα εκμάθησης αγγλικών. Η γνώση αγγλι-
κής γλώσσας διευκολύνει την επικοινωνία 
με την κοινωνία υποδοχής και την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας.

Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής
Το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Δήμου 
Λεμεσού προσφέρει σε ΥΤΧ μαθήματα πλη-
ροφορικής και εκπαίδευσης σε θέματα ασφά-
λειας και προστασίας προσωπικών δεδομέ-
νων από το διαδίκτυο.

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
Ο Δήμος Λεμεσού οργανώνει σεμινάρια κα-
τάρτισης και εκπαίδευσης στις Πρώτες Βο-
ήθειες με προτεραιότητα σε ΥΤΧ που ασχο-
λούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων και 
παιδιών. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν 
δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών.

Βιωματικά εργαστήρια
Ο Δήμος Λεμεσού οργανώνει εβδομαδιαίες 
συναντήσεις με τη μορφή βιωματικών εργα-
στηρίων για την αυτοβοήθεια, την ενδυνάμω-
ση και την προσωπική ανάπτυξη των ΥΤΧ.
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία, μέσα 
σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, να 
μοιραστούν τους προβληματισμούς και τα θέ-
ματα που τους απασχολούν στην προσωπική, 
εργασιακή και κοινωνική τους ζωή.

Εκπαίδευση στην ατομική υγιεινή
Ο Δήμος Λεμεσού οργανώνει εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε ΥΤΧ για ενημέρωση, πρόλη-
ψη και προαγωγή της ατομικής υγιεινής, με 


