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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ/ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Δήμος Λεμεσού

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Δήμος Αγ. Αθανασίου

Δήμος Μέσα Γειτονιάς

Δήμος Γερμασόγειας

ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς

Opinion & Action Services Ltd



ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ): 

α) με καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας

β) αιτητές ασύλου.

γ) με καθεστώς προσωρινής προστασίας

δ) επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από κράτος μέλος

ε) εργάζονται και διαμένουν νόμιμα την Κύπρο ή, βρίσκονται σε διαδικασία 
απόκτησης νόμιμης κατοικίας στην Κύπρο

στ) συμμορφώνονται με τα ειδικά μέτρα και/ή τους όρους πριν την αναχώρηση που 
ορίζονται από την εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης
(π.χ. φοιτητές, εργαζόμενοι, επισκέπτες, σύζυγοι/εξαρτώμενοι κυπρίων, 
σύζυγοι/εξαρτώμενοι ευρωπαίων πολιτών, άδεια μετανάστευσης



ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ



Διαπολιτισμικές/ καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις/ φεστιβάλ

1. Εκδήλωση για τη Μέρα της Ευρώπης (Δήμος Λεμεσού)

2. Ευρωμεσογειακό φεστιβάλ χορού (Δήμος Λεμεσού)

3. Παιδική εκδήλωση πολυπολιτισμικότητας (Δήμος Αγ. Αθανασίου)

4. Χορευτική εκδήλωση πολυπολιτισμικότητας (Δήμος Αγ. Αθανασίου)

5. Αθλητική ημερίδα (Δήμος Μέσα Γειτονιάς)

6. Εκδήλωση «Ανθεστήρια» (Δήμος Γερμασόγειας)

7. Παιδική εκδήλωση (ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς)



Στόχος των εκδηλώσεων 
είναι η αλληλεπίδραση 
της τοπικής κοινωνίας με 
τους ΥΤΧ και η 
ανταλλαγή πολιτισμών. 



Προγράμματα κατάρτισης και 
εκπαίδευσης

1. Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και στη χρήση 
κινητών (Δήμος Λεμεσού): 9 Επωφελούμενοι

2. Σεμινάρια στη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής 
δικτύωσης (Δήμος Λεμεσού): 6 Επωφελούμενοι

3. Σεμινάρια e – Marketing (Δήμος Αγ. Αθανασίου): 8 Επωφελούμενοι

4. Σεμινάρια ζωγραφικής (Δήμος Αγ. Αθανασίου): 10 Επωφελούμενοι

5. Σεμινάρια επιχειρηματικότητας και ετοιμασίας επιχειρησιακού 
σχεδιασμού (Δήμος Αγ. Αθανασίου): 10 Επωφελούμενοι



Στόχος των προγραμμάτων 
κατάρτισης και 
εκπαίδευσης είναι η 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
των ΥΤΧ που θα τους 
βοηθήσουν τόσο στην 
καθημερινή τους ζωή όσο 
και στην προσωπική και 
επαγγελματική τους 
ανάπτυξη.



Προγράμματα κοινωνικής 
στήριξης

1. Φροντίδα, φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών και 
υποστήριξη μαθητών στις σχολικές εργασίες τους (ΣΚΕ Μέσα 
Γειτονιάς) – 16 Παιδιά ΥΤΧ

2. Κοινωνική εργασία στον δρόμο – 92 Επωφελούμενοι ΥΤΧ

Στόχος: Η εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των 
παιδιών και γονέων, η ενημέρωση για θέματα που αφορούν την 
καθημερινότητα των ΥΤΧ και η αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν 
να αντιμετωπίζουν.



Ενέργειες ανάπτυξης αισθήματος 
αποδοχής και κατανόησης των δημοτών

1. Εργαστήριο ανάπτυξης του αισθήματος αποδοχής ανάμεσα στα παιδιά με 
τη χρήση τεχνολογίας (Δήμος Λεμεσού) – 97 Μαθητές Κύπριοι, άλλοι 
Ευρωπαίοι και ΥΤΧ

2. Παρεμβάσεις σε σχολεία με μεγάλο αριθμό ΥΤΧ (Δήμος Λεμεσού) – 84 
Μαθητές Κύπριοι, άλλοι Ευρωπαίοι και ΥΤΧ καθώς και 32 οικογένειες ΥΤΧ

3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία «Κλείνω την πόρτα στον ρατσισμό» 
(Δήμος Λεμεσού) – 193 Μαθητές Κύπριοι, άλλοι Ευρωπαίοι και ΥΤΧ

4. Διαγωνισμός φωτογραφίας, φωτογραφική έκθεση και δημιουργία ειδικού 
λευκώματος (Opinion & Action Services Ltd)

5. Παιδική εκδρομή (ΣΚΕ Μέσα Γειτονιάς)



Στόχος των ενεργειών 
είναι η ανάπτυξη του 
αισθήματος αποδοχής 
και κατανόησης των 
δημοτών στη 
διαφορετικότητα και η 
αντιμετώπιση του 
ρατσισμού και των 
διακρίσεων.



Φωτογραφικός Διαγωνισμός



Προγράμματα κοινωνικού 
προσανατολισμού

1. Οργάνωση 5 εκπαιδευτικών 
εκδρομών (Δήμος Λεμεσού, 
Δήμος Αγ. Αθανασίου): 110 
και 155 συμμετέχοντες 
αντίστοιχα

2. Μαθήματα πολιτισμού και 
γνωριμίας με την τοπική 
κοινωνία (Δήμος Λεμεσού): 23 
συμμετέχοντες



Ενέργειες για ανταλλαγή απόψεων, 
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας

1. Σεμινάριο εθελοντών/ νεολαίας του Δήμου Λεμεσού και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού, 
των διακρίσεων και της ξενοφοβίας (Opinion & Action Services Ltd): 30 
συμμετέχοντες

2. Κοινωνική έρευνα για τη χρησιμότητα του σχολικού κοινωνικού 
λειτουργού στην πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού (Δήμος Λεμεσού)

3. Δημιουργία και λειτουργία «Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού» 
με τη συμμετοχή Κύπριων πολιτών και εκπροσώπων των κοινοτήτων 
μεταναστών που διαμένουν στη Λεμεσό (Δήμος Λεμεσού)



Στόχος των ενεργειών ήταν η 
ανταλλαγή απόψεων, καλών 
πρακτικών και τεχνογνωσίας 
μεταξύ Κυπρίων, άλλων 
Ευρωπαίων και ΥΤΧ που 
διαμένουν στην Κύπρο και 
ειδικότερα στη Λεμεσό.



Καταληκτικά σχόλια/ προτάσεις από 
κοινωνική έρευνα στα σχολεία

• Οι παρεμβάσεις να είναι μακροδομικές και να εστιάσουν τουλάχιστον στην αναδιάρθρωση των 
θεσμών

• Δημιουργία δικτύου μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε επίπεδο τοπικής 
κοινωνίας.

• Δημιουργία (υπο)προγράμματος για τη στήριξη των μελών των οικογενειών

• Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος

• Δημιουργία συστήματος ‘μέντορα’ μέσα και έξω από το σχολικό πλαίσιο. 

• Δημιουργία συνεργατικών ομάδων μεταξύ των λειτουργών του Δήμου Λεμεσού και των οικογενειών 
των παιδιών 

• Ανάπτυξη μαθημάτων και δραστηριοτήτων στη μητρική γλώσσα των παιδιών 

• Η προώθηση των παρεμβάσεων αυτών από πλευράς του Δήμου Λεμεσού μπορεί να ασκήσει θετικές 
«πιέσεις» για την ενσωμάτωση των προτάσεων σε πλήθος επιμέρους πολιτικών που αναδύονται 
στο πλαίσιο ενός γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού. 



Παρουσίαση κάποιων αποτελεσμάτων από τη 
δειγματοληπτική έρευνα στα σχολεία
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Παρουσίαση κάποιων αποτελεσμάτων από τη 
δειγματοληπτική έρευνα στα σχολεία
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Παρουσίαση κάποιων αποτελεσμάτων από τη 
δειγματοληπτική έρευνα στα σχολεία
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Fx %

Καθόλου 12 10,9

Λίγο 6 5,5

Κάπως 28 25,5

Πολύ 22 20.0

Παρά πολύ 41 37,3

Δεν απάντησαν 1 0,9

Σύνολο 110 100



ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ

• Με συμμετοχή Κυπρίων, άλλων Ευρωπαίων και ΥΤX7 Εκδηλώσεις

• 400 συμμετέχοντες Κύπριοι, άλλοι Ευρωπαίοι και ΥΤΧ

• Εκ των οποίων 55 ΥΤΧ (παιδιά) καθώς και 32 οικογένειες ΥΤΧ

5 Ενέργειες ανάπτυξης 
αισθήματος αποδοχής και 
κατανόησης των δημοτών

• 30 συμμετέχοντες σε σεμινάριο

• Άλλοι συμμετέχοντες στο Διαπολιτισμικό Συμβούλιο

3 Ενέργειες για ανταλλαγή 
απόψεων, καλών πρακτικών 

και τεχνογνωσίας



ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ

• 288 Επωφελούμενοι ΥΤΧ
2 Προγράμματα 

κοινωνικού 
προσανατολισμού

• 43 Επωφελούμενοι ΥΤΧ
5 προγράμματα 
κατάρτισης και 
εκπαίδευσης

• 108 Επωφελούμενοι ΥΤΧ
2 προγράμματα 

κοινωνικής στήριξης



Ενεργή συμβολή των εταίρων και πέρα 
από το πρόγραμμα

Δήμος Λεμεσού:

1. Ενεργό μέλος του Δικτύου Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης
και ενσωμάτωση των καλών πρακτικών του Δικτύου στα συγχρηματοδοτούμενα
έργα του ΤΑΜΕ

2. Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τη Διαπολιτισμικότητα στα πλαίσια της
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης.

Δήμος Αγ. Αθανασίου: Επίσκεψη του Δημάρχου και εθελοντών του Δήμου στο Κέντρο
Μεταναστών στην Κοφίνου (11/01/2018) για να παραδώσουν τρόφιμα και άλλα είδη
πρώτης ανάγκης στους Μετανάστες που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

«Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος» στο διαδίκτυο και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Limassol-One City the whole world

www.InLimassol.eu


