Πως μπορούμε να βοηθήσουμε
Παρέχουμε υπηρεσίες στήριξης και πληροφόρησης σε
ευάλωτες ομάδες μεταναστών, παγκύπρια, ώστε να
μπορούν να νιώθουν ασφαλείς αλλά και λειτουργικοί .
Κατάλληλα εκπαιδευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως
πληροφορίες για :
•
•
•
•
•
•
•

Διαμονή/Στέγαση
Εκπαίδευση
Εργοδότηση
Εκμάθηση Ελληνικών/Αγγλικών
Προνοιακά Επιδόματα
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις
Συμβουλευτική & Καθοδήγηση σε αιτούντες άσυλο

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή
10:00 – 18:00
Κυριακή
10:00 - 17:00

Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους
παρακάτω τρόπους ή να επισκεφθείτε το πλησιέστερο
σε εσάς Κέντρο.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22 080350
ΦΑΞ: 22 080352 | 25 080751 | 24 080351 | 26 080751
WEBSITE: www.mihub.eu
E-MAIL: info@mihub.eu
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Λευκωσία
Αισχύλου 20 & Πλάτωνος, ΤΚ 1011, Λευκωσία
Λεμεσός
Αγίου Ανδρέα 230 & Κατσουνωτού, ΤΚ 3036, Λεμεσός

Υπηρεσίες

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Λάρνακα
Απόλλωνος 8, Χριστοδουλίδης Court, Λάρνακα 6016
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Πάφος
Ελευθέριου Βενιζέλου 39, ΤΚ 8021, Πάφος
EUROPEAN UNION
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ - SOLIDARITY, PROGRESS, PROSPERITY

Το έργο με τίτλο: «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM) - Migrant Informa�on Center (MIC)
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και
την Κυπριακή Δημοκρατία - (10%) – Κωδικός Έργου: CY/2020/AMIF/SO2.NO2.1.3/4

Όραμα
Υιοθετώντας την ιδέα μιας παγκόσμιας κοινότητας,
όπου οι μετανάστες προστατεύονται και
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αξίες της ισότητας
και του σεβασμού, προωθούμε την ισότιμη ένταξή
τους στις τοπικές κοινότητες.

Αποστολή
Εργαζόμαστε με άτομα, οικογένειες και κοινότητες
μεταναστών για να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες τους
και να παρέχουμε πληροφόρηση για τις διαθέσιμες
υπηρεσίες.
Στηρίζουμε τους μετανάστες για να αποκτήσουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους που θα τους
βοηθήσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους αλλά και να
αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ώστε να προσαρμοστούν
αρμονικά στην Κυπριακή κουλτούρα αλλά και στο
τοπικό κοινωνικό περιβάλλον.

Αξίες
Προστασία: Θεωρούμε ότι όλοι αξίζουν να
νιώθουν ασφαλείς και να προστατεύονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα τους.
Διαφορετικότητα: Σεβόμαστε την
διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και
θεωρούμε σημαντική την ενσωμάτωση τους.
Ισότητα: Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και την
ισότητα των ευκαιριών.
Συνεργασία: Συνεργαζόμαστε με όλους και
ιδιαίτερα με εκείνους που συμβάλλουν στην
επιτυχία του οράματός μας.
Καινοτομία: Δεσμευόμαστε στη συνεχή
αναβάθμιση των υπηρεσιών μας ώστε να
είναι πάντα αποδοτικές.
Αριστεία: Είμαστε αφοσιωμένοι στην
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ώστε
να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη φροντίδα
στους εξυπηρετούμενους.

Ποιοι είμαστε
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών έχουν
αναπτύξει τις υπηρεσίες τους στηριζόμενα στην
ενσυναίσθηση, την κατανόηση και την υποστήριξη
ευάλωτων ομάδων μεταναστών.
Στα τέσσερα κέντρα εργάζεται κατάλληλα
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, έτοιμο να
ανταποκριθεί σε διαφορετικές ανάγκες.

Ποιούς μπορούμε να βοηθήσουμε
• Αιτoύντες Άσυλο
• Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες
• Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας
• Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
- Εργαζόμενοι
- Φοιτητές
• Επανεγκατεστημένοι Πρόσφυγες

Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια
Σεβόμαστε το δικαίωμα του κάθε ατόμου στην
εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα αλλά και της
πρόσβασης τους στον ατομικό τους αρχείο στο
αντίστοιχο Κέντρο.

