Magic Always Happens
Ανακοίνωση Τύπου – Άμεση – 26 Οκτ. 16
1ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αυτισμός – Αγωγή και Έρευνα»
18-22 Νοεμβρίου 2016, στη Πάφο.
Πλήρης υποτροφίες για γονείς!
Με χαρά ανακοινώνουμε ότι προσφέρουμε υποτροφίες σε γονείς παιδιών στο φάσμα
του αυτισμού ώστε να παρακολουθήσουν το επερχόμενο Συνέδριό μας.
Συνολικά προσφέρουμε υποτροφίες σε είκοσι οκτώ (28) γονείς που θα μπορέσουν να
παρακολουθήσουν το συνέδριο δωρεάν, νοουμένου ότι δεσμεύονται να παραστούν για
τουλάχιστον 75% του χρόνου (3 από τις 4 μέρες). Η υποτροφία περιλαμβάνει την
παρακολούθηση ολόκληρου του συνεδρίου, αντιλαμβανόμαστε όμως ότι λόγω άλλων
υποχρεώσεων ίσως θα είναι αδύνατο να παρίστανται καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Προσφέρονται είκοσι (20) υποτροφίες σε Κύπριους γονείς και οκτώ (8) σε κοινοτικούς ή
τρίτων χωρών κατοίκους Κύπρου. Η εγγραφή για συμμετοχή στα εργαστήρια είναι
απαραίτητη.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8η Νοεμβρίου 2016, 6μμ.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/ κηδεμόνες μπορούν να στείλουν την αίτησή τους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,, και θα ενημερωθούν σχετικά για την παροχή της
υποτροφίας.
Θα βρείτε τις αιτήσεις στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://autism360cy.com/wp-content/uploads/2016/02/MAH-conferenceParents-RegForm-final.pdf
Συμπληρώστε την αίτηση και σημειώστε «Αίτηση για Υποτροφία» στο πάνω μέρος.
Σαρώστε (Σκανάρετε) και αποστείλετε την αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Τα έξοδα εγγραφής για κάτοικους Κύπρου έχουν ως εξής: Γονείς, Ευρω 15/μέρα,
επαγγελματίες, Ευρω 45/μέρα. Ημερήσια παρακολούθηση επιτρεπόμενη! Η
συμμετοχής σας επιχορηγείται από εμάς.
Ο Οργανισμός Magic Always Happens θα παρουσιάσει την πρότασή του, που έχει
υποβληθεί το 2014, για τη δημιουργία Κυπριακού Διεθνούς Κέντρου για Θεραπεία
και Έρευνα του Αυτισμού. Το καινοτόμο αυτό κέντρο θα σχεδιαστεί στη βάση
μοναδικών, διεθνών αρχιτεκτονικών προτύπων, και μοντέλων που προκύπτουν από

έρευνες για την ιδανική ποιότητα ζωής, μόρφωση, θεραπείες και συνέργειες. Οι
υπηρεσίες προς τις οικογένειες θα περιλαμβάνουν διάγνωση, θεραπεία, εκπαίδευση,
διαμονή, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες παιδιών και γονιών στη βάση των καλύτερων
και καινούργιων πρακτικών. Θα παρέχεται επίσης καθοδήγηση και στήριξη σε σχέση με
την εργασιακή ικανότητα, τις δεξιοτεχνίες και τις δημιουργίες σχέσεων σε άτομα άνω
των 18 εντός του φάσματος.
Σε αυτό το στάδιο, ο οργανισμός Magic Always Happens λειτουργεί με δύο σκοπούς- 1)
να καταστεί η Κύπρος διεθνές ερευνητικό κέντρο για διάγνωση, θεραπεία, έρευνα και
βέλτιστη πρακτική, και 2) ως αποτέλεσμα των προσπαθειών, οι Κύπριοι αλλά και οι
ξένοι να επωφεληθούν λόγω βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. Ως αποτέλεσμα, θα
εξελιχθεί ο ιατρικός τουρισμός και οι διεθνείς συνεργασίες.
Όλοι οι γονείς, ιατροί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι,
θεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους –
σας ενθαρρύνουμε να παραστείτε!
Στους επαγγελματίες θα δίνεται Πιστοποιητικό Συμμετοχής, με προαιρετική
επιπρόσθετη διεθνή πιστοποίηση (με μικρό κόστος).
Ο μή κερδοσκοπικός Οργανισμός Magic Always Happens αναζητεί απόψεις,
στρατηγικές δικτυώσεις, συμπράξεις και ενδεχόμενες συνεργασίες με τοπικούς
και διεθνείς οργανισμούς και συνδέσμους που ασχολούνται με την ποιότητα
ζωής ατόμων εντός τους φάσματος του Αυτισμού, όλων των ηλικιών.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται σε αυτό τον
σύνδεσμο: www.Autism360Cy.com
Επικοινωνήστε μαζί μας:
www.MagicAlwaysHappens.Org
www.Autism360Cy.com
Neo@MagicAlwaysHappens.org
@MagicAlwaysHap
FB: #MagicAlwaysHappens & #PeopleAndAutism
Για περαιτέρω πληροφορίες (μετακίνησης, εγγραφής, χώρου εκδήλωσης κ.α.),
επικοινωνήστε με την Γραμματεία μας: smartevents@cytanet.com.cy
Με ανυπομονησία αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στο Συνέδριό μας.
Ευχαριστούμε
Εκ μέρους του Οργανισμού Magic Always Happens,
Δρ. Νεόφυτος Παπανεοφύτου, PhD, LMHC, NCC
Πρόεδρος & Ιδρυτής
ΣΗΜ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

Ευχαριστούμε θερμά την Κα. Ανθή Ζαχαριάδη για την μετάφραση.

