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Ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EMBRACIN - Enhancing Migrants’ Bottom-up, Responsive and Citizen-led Integration in Europe
Πιλοτική εφαρμογή
Η Ευρώπη, για διαφορετικούς λόγους, είναι πιθανό να παραμείνει ένας πιθανός προορισμός για τους
αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες. Το ενδεχόμενο αυτό δημιουργεί την ανάγκη οι διοικήσεις σε
διαφορετικά επίπεδα στα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να βρουν καινοτόμες λύσεις για τη
δημιουργία αποτελεσματικής πολιτικής για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών και της
κοινωνικής συνοχής, βασιζόμενες επίσης στις δυνατότητες των τοπικών δικτύων και των ενεργών
κοινοτήτων. Μία τέτοια προσπάθεια έγινε από τον Antonio Calò στην Ιταλία, όπου έγινε
οικοδεσπότης μεταναστών και ανέπτυξε το μοντέλο που ονομάζεται «6+6X6», το οποίο βραβεύτηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018. Αυτό προβλέπει πολιτικές ένταξης των μεταναστών που
αποφεύγουν τα μεγάλα κέντρα φιλοξενίας: 6 μετανάστες/πρόσφυγες κάθε 5.000, με εξατομικευμένη
προσέγγιση και ατομική υποστήριξη στον καθένα, ώστε να μπορέσουν να έχουν μία ορθή πορεία
προς την κοινωνική και οικονομική ένταξη σε 24 μήνες.
Για να κινηθούμε από μια αυθόρμητη δράση ενός αφοσιωμένου πολίτη σε μια τοπική πολιτική
ένταξης, το έργο EMBRACIN ανέπτυξε ένα βασικό δίκτυο 4 Δήμων και 2 δικτύων δήμων από 6
διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Σουηδία), πρόθυμους να
μοιραστούν και να εξελίξουν αυτήν την εμπειρία, αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας ένα ευρωπαϊκό
μοντέλο ένταξης, ξεκινώντας από το σχήμα 6+6x6.
Κάθε Δήμος έχει προσαρμόσει και έχει αναπτύξει ένα τοπικό σχέδιο, βασισμένο στις βασικές
προϋποθέσεις του μοντέλου EMBRACIN και το δοκιμάζει με δικαιούχους και φορείς που θα τον
βοηθήσουν στη διαδικασία ένταξης.
Στην Κύπρο, η πιλοτική φάση άρχισε τον Ιούλιο του 2021. Μετά από προκήρυξη διαγωνισμού τον
Ιούνιο του 2021, ο Δήμος Έγκωμης κατακύρωσε την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης σε υπεργολάβο.
Ως εκ τούτου, στα τέλη Ιουλίου 2021 ο Δήμος Έγκωμης υπέγραψε σύμβαση με το CODECA (Κέντρο
Κοινωνικής Συνοχής, Ανάπτυξης και Φροντίδας), το οποίο εδρεύει στην περιοχή παρέμβασης του
Δήμου. Συστάθηκε Τοπική Συντονιστική Επιτροπή (ΤΣΕ), αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Δήμου
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Έγκωμης, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) και του CODECA, για την παρακολούθηση
και αξιολόγηση της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής. Η ΤΣΕ πραγματοποίησε αρκετές
συντονιστικές συναντήσεις για την επιλογή των δικαιούχων και των μελών της ομάδας ελέγχου. Αν
και ο προβλεπόμενος αριθμός των συμμετεχόντων ανά ομάδα ήταν αρχικά έξι, η ΤΣΕ αποφάσισε να
επιλέξει οκτώ άτομα ανά ομάδα για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον έξι θα ολοκληρώσουν την
πιλοτική φάση. Η τελική επιλογή έγινε τις πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου. Ως δικαιούχοι επιλέχθηκαν
οκτώ νέοι, αιτούντες άσυλο και νεοφερμένοι, όλοι από την Αφρική (3 γυναίκες και 5 άνδρες).
Παράλληλα, επιλέχθηκε μια ομάδα με τον ίδιο αριθμό και χαρακτηριστικά για να αποτελέσει την
ομάδα ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τη στέγαση, όλοι μένουν στα δικά τους σπίτια με κρατική επιχορήγηση.
Τον Σεπτέμβριο του 2021, ένας κοινωνικός λειτουργός, ενεργώντας επίσης ως πολιτιστικός
διαμεσολαβητής, άρχισε συνεδρίες με τους συμμετέχοντες (κατ’ ιδίαν ή ομαδικές) και συνέταξε
κοινωνικά και ατομικά προφίλ των δικαιούχων. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ξεκίνησε η παροχή
ψυχολογικής και νομικής στήριξης στους δικαιούχους, για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν
κάποια προσωπικά ζητήματα και να ενταχθούν ομαλά στην τοπική κοινωνία.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, οι
δικαιούχοι έχουν πλήρη πρόσβαση στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ), επομένως οι περισσότεροι
αξιοποίησαν αυτήν την ευκαιρία και έχουν ήδη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους κατά του COVID19.
Οι δικαιούχοι συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις (π.χ. Διεθνής ημέρα
καθαρισμού των ακτών σε Λάρνακα και Λεμεσό, Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο
κέντρο της Λευκωσίας, Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών στο Δημαρχείο Έγκωμης). Προγραμματίζουμε
να προσφέρουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ποιοτικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
όπως εκδρομές στο κέντρο της πόλης και άλλα μέρη εκτός πόλης, κινηματογράφο/θέατρο,
επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις, συμμετοχή σε αθλήματα (ποδόσφαιρο και μπόουλινγκ) και
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Φωτογραφία 1: Διεθνής ημέρα καθαρισμού των ακτών, 19/9/2021
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Φωτογραφία 2: Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, 1/11/2021 & 8/11/2021
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις που υλοποιούνται στην Κύπρο, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον Δήμο Έγκωμης:
κ. Σωκράτης Σαρρής, Δήμος Έγκωμης, Κύπρος
Ηλ. ταχυδρομείο:

politismos@engomi.org

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου http://embracin.eu/ ,
και επισκεφθείτε το έργο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook https://www.facebook.com/embracin.eu ,
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/embracin-amif-project-9b4334217/ and
Twitter https://twitter.com/EmbracinEU

