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IM LEPIEJ POZNAJĘ CYPR, TYM BARDZIEJ CZUJĘ SIĘ 
JAK W DOMU 

O MNIE 

Nazywam się Ahmed Nour. Mam 20 lat, pochodzę z Somalii i od trzech, czterech lat 
mieszkam na Cyprze. Mój pierwotny plan przybycia na Cypr polegał na kontynuacji po-
dróży do Dublina i ponownym połączeniu się z rodziną, ale ponieważ nie było to możliwe, 
uważam tę wyspę za mój dom. W tym okresie wspierałem lokalne organizacje społec-
zeństwa obywatelskiego i Cypryjczyków, którzy pomogli mi nauczyć się lokalnego języka 
oraz poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami, przed którymi stoję. Obecnie studiuję ze 
stypendium w miejscowym college'u, aby uzyskać dyplom ukończenia szkoły średniej,  
a moim planem jest kontynuowanie studiów z matematyki i ekonomii. 

SPOTKANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z LOKALNĄ SPOŁEC-
ZNOŚCIĄ 

POWITANIE I OSIĄGNIĘCIA W CYPRZE 

Na Cyprze mieszkałem początkowo w ośrodku dla migrantów w Larnace, a następnie 
przeniosłem się do schroniska dla nieletnich bez opieki, prowadzonego przez Hope for 
Children, w Nikozji. Pomimo poczucia niepewności, które towarzyszyło mi jako obcokra-
jowcowi, wszyscy byli bardzo gościnni i starali się wspierać mnie zarówno w poznawaniu 
lokalnej społeczności, jak i udzielając mi pomocy w kwestiach biurokratycznych  
i prawnych. Namówili mnie, abym uczęszczał do szkoły i pobierał lekcje greckiego, a także 
organizowali różne warsztaty zarówno dla mnie i jak i reszty mieszkańców schroniska, 
abyśmy dowiedzieli się więcej oraz zrozumieli lokalne zwyczaje. Ponadto, uczęszczałem 
do szkoły technicznej, z którą miałem kontakt i zaprzyjaźniłem się. Bardzo mi ona 
pomogła, pozwalając na osiedlenie się w nowym otoczeniu. 

STAWIANIE CZOŁA WYZWANIOM 

Ogólnie uważam, że nie napotkałem żadnych poważnych problemów w mojej próbie integracji ze 
społeczeństwem cypryjskim. Jedynymi komplikacjami, jakie napotkałem, były początkowe trudności 
ze znalezieniem szkoły, do której mógłbym uczęszczać, które wkrótce zostały rozwiązane dzięki 
wsparciu: Hope for Children. Ponadto rozpatrzenie moich wniosków o ponowne połączenie rodzinne 
i mojego statusu na Cyprze zajęło trochę czasu, co było rozczarowujące. Przez cały ten okres miałem 
jednak wsparcie ze strony lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i moich przyjaciół, za 
co jestem im wdzięczny. 

Przez cały czas mojej obecności na Cyprze starałem się być pewny swoich interakcji  
z miejscową ludnością, nauczycielami i praktycznie wszystkimi osobami, z którymi miałem do 
czynienia, oraz być otwartym na wiedzę którą mi przekazywali. Starałem się jak tylko mogłem, szu-
kając informacji w Internecie oraz biorąc udział w warsztatach i lekcjach, aby dowiedzieć się jak 
najwięcej o Cyprze, jego kulturze i społeczności. To pozwoliło mi poznać wielu przyjaciół, którzy 
sprawiają, że czuję się jak w domu. Realizuję takie marzenia, jak stypendium, otrzymane od lokalnej 
uczelni, która pozwoli mi na 3-letnie studia i uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły średniej. 
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„Zawsze wierzyłem w znaczenie edukacji, którą uważam za klucz  
do osobistego sukcesu” 

ZOSTANIE CZŁONKIEM WSPÓLNOTY LOKALNEJ 

ZALECENIA CZERPANE Z MOJEGO DOŚWIADZCENIA  

Wielokrotnie miałem przyjemność zapraszać moich nauczycieli i funkc-
jonariuszy Migrant Center i Hope for Children na imprezy i warsztaty. 
Takie wydarzenia były dla mnie doskonałą okazją do lepszego zrozu-
mienia społeczeństwa cypryjskiego. Warsztaty dostarczyły mi również 
praktycznych porad, jak znaleźć pracę, a także informacji i umiejętności, 
które są i nadal będą przydatne podczas mojego pobytu. Ponadto, 
uczęszczając do szkoły technicznej, zaprzyjaźniłem się z Cypryjczykami,  
z którymi często gram w piłkę nożną lub wychodzę. 
 Zawsze wierzyłem w znaczenie edukacji, którą uważam za klucz do 
osobistego sukcesu,  uważałem, że koniecznie muszę dowiedzieć się 
więcej o kraju, mnie goszczącym. Teraz, gdy lepiej poznaję Cypr i jego 
społeczność oraz poszerzam krąg społeczny, czuję się bardziej pewny 
siebie. Przypisuję to w dużej mierze wsparciu, jakie otrzymałem od: Hope 
for Children i jej oficerów, a także porad, jakie otrzymałem od osób in-
dywidualnych i moich nauczycieli. 
Teraz uważam Cypr za swój dom i chcę wykorzystać możliwości, które mi 
dano, aby kontynuować edukację, podążając za marzeniami. 

Najważniejszą radę, jaką mogę udzielić migrantowi przybywającemu na Cypr lub każdemu nowemu uczestnikowi 

nowej społeczności, jest to, aby nie bać się i być otwartym na mieszkańców. Jeśli nie jesteś otwarty, oni również nie 

będą dla ciebie otwarci. W związku z tym musisz podjąć wysiłek, aby z nimi współpracować, docenić pomoc  

i wsparcie, jakie ci oferują, oraz pracować nad zdobywaniem wiedzy i zrozumieniem kraju goszczącego. Niezwykle 

ważne jest staranie się o integrację ze społecznością lokalną i docenienie znaczenia edukacji. Spróbuj zapisać się do 

szkoły lub uczestniczyć w lekcjach lub warsztatach, które wyposażą cię w umiejętności, pozwalających ci budować 

swoją przyszłość. Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby zrealizować swoje marzenia. 

To drugie jest czymś, w co lokalni nauczyciele i urzędnicy powinni również nadal inwestować. Powinni pracować 

nad zapewnieniem migrantom większych możliwości i lepszego wykształcenia, a także uczyć się i rozumieć swoje 

prawa, jak tylko dotrą na Cypr. Co więcej, powinni znaleźć inne sposoby, w jakie migranci mogą bardziej towarzy-

sko wchodzić w interakcje z mieszkańcami, takie jak np. sport. 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 
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