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Ενημερωτικό Δελτίο
Μάρτιος - Αύγουστος 2019

Πρόγραμμα ένταξης ΥΤΧ με επικεφαλής τον Δήμο Λάρνακας
Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης με πλούσιες δράσεις σε Λάρνακα και Πάφο
O Δήμος Λάρνακας και οι εταίροι Δήμος Πάφου και ΣΚΕ Γεροσκήπου
προχώρησαν στην εφαρμογή του Έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές
Αρχές» και την υλοποίηση του έργου «Ανοιχτή Κοινωνία».
Την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης υπέγραψαν στις 4 Απριλίου 2019, ο
Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων Κωνσταντίνος Κυπριανού, ο
Ανδρέας Λουκά, Αν. Δημοτικός Γραμματέας εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας και
η Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη η εκ μέρους του Δήμου Πάφου και του
ΣΚΕ Γεροσκήπου.
Το νέο πρόγραμμα, μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και
υπηρεσίες απευθύνεται τόσο σε πρόσφυγες και μετανάστες για την ενημέρωση,
εκπαίδευση και κοινωνική στήριξή τους, όσο και στον ντόπιο πληθυσμό για να
καλλιεργήσει το αίσθημα του αλληλοσεβασμού και να καταπολεμήσει την
αναπαραγωγή ρατσιστικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων απέναντι στους
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ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης με στόχο

την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συνεχείς δράσεις
ενημέρωσης στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα.

Η Λάρνακα διασκέδασε στους
ρυθμούς των προσφύγων
Φεστιβάλ για την Παγκόσμια
Ημέρα Προσφύγων
Δήμαρχος Λάρνακας: Στη Λάρνακα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ

δεν έχουμε ξένους και ντόπιους, στη
Λάρνακα έχουμε ανθρώπους που

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου

τους υποδεχόμαστε στην αγκαλιά μας

2019, στο γήπεδο του γυμνασίου

Σε

εκδήλωση

Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Πάφο
τουρνουά κρίκετ με την συνεργασία

αφιερωμένη στους πρόσφυγες, η

της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου.

Λάρνακα έστειλε και φέτος μηνύματα
αλληλεγγύης και αποδοχής στο 3ο
Ετήσιο Φεστιβάλ για την Παγκόσμια
Ημέρα Πρόσφυγα.
Το
όμορφο
μουσικοχορευτικό
πρόγραμμα
που
ετοίμασαν
πρόσφυγες
και
μετανάστες
περιλάμβανε την παράσταση Drama
of Life που παρουσίασαν πρόσφυγες
από το Καμερούν, παράσταση με
κρουστά από το Sistema Cyprus,
ελληνικούς χορούς από τη Σχολή
Χοροκράμα,
μουσικοχορευτικές
παραστάσεις από την Παλαιστίνη, τις
Φιλιππίνες και την Σρι Λάνκα,
αφρικανικά τύμπανα και πολλά άλλα.
Στο χώρο του φεστιβάλ υπήρχε
επίσης ραδιοφωνικό Live link με το

Στο τουρνουά συμμέτειχαν άτομα
από Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές αλλά
και μέλη της ΑΔΕ Πάφου.
Στόχος του τουρνουά ήταν η
προαγωγή της υγιούς άμιλλας
μεταξύ των ομάδων, η προώθηση
της ομαδικότητας και η αντιμετώπιση
του ρατσισμού και των διακρίσεων.

μια

πλούσια
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Το φεστιβάλ τίμησε τη μοναδική
κουλτούρα και τη συμβολή των
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προσφύγων στην κυπριακή κοινωνία
με

στόχο

να

αυξήσει

την

ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα
των προσφύγων και να ενισχύσει την
αλληλεγγύη μεταξύ των Κυπρίων και
των κοινοτήτων των προσφύγων στη
Λάρνακα.

Προγράμματα κοινωνικής στήριξης
Φροντίδα, φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών και υποστήριξη μαθητών
στις σχολικές εργασίες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε πρόσφυγες και
μετανάστες στα Πολυδύναμα κέντρα του ΣΚΕ Γεροσκήπου και ΣΚΕ Πέγειας
Τα προγράμματα λειτουργούν καθημερινά μεταξύ των ωρών 07:00 – 18:30 για παιδιά
ηλικίας 4 μηνών μέχρι 5 χρονών.
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Με την ηλεκτρονική μας επικοινωνία επιθυμούμε να
συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας για δημόσιες
δραστηριότητες και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Αν έχετε απορίες ή/και παράπονα σε σχέση ε τον τρόπο
που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μας στο info@opinionaction.com.
Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον θεωρήσετε ότι δεν σας
δώσαμε ικανοποιητικές απαντήσεις, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

With our online communication, we keep you informed
about public activities and European programmes.
For any questions and/or complaints about how we use
your data, please contact us at info@opinionaction.com.
If you feel that we did not give you satisfactory answers,
you can contact the Office of Personal Data Commissioner.
If for some reason you do not wish to receive our
newsletter, click here.

Αν για κάποιο λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το
ενημερωτικό μας δελτίο, πατήστε εδώ.
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