ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΤΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Δομετίου την
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου, στο πλαίσιο του
έργου "Νέοι Δρόμοι για την ένταξη ΥΤΧ στην Τοπική Κοινωνία", στο οποίο ο Δήμος συμμετέχει
ως εταίρος μαζί με τους Δήμους Έγκωμης, Λακατάμιας, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
Λευκωσίας, NVK ADVENT CONSULTING LTD και LOSADEAL LTD με το Δήμο Λευκωσίας
επικεφαλής της κοινοπραξίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της Μονάδας Ευρωπαϊκών
Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η υπεύθυνη για το πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Δομετίου, Πολιτιστική και Κοινωνική Λειτουργός
Μαργαρίτα Βρακά-Ελευθεριάδου, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τους συνεργάτες στο
σεμινάριο, κάνοντας μια σύντομη αναφορά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Δήμο Αγίου
Δομετίου στα πλαίσια του αναφερόμενου έργου, το οποίο υλοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά,
που περιλαμβάνουν ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική σε ΥΤΧ, εξειδικευμένα σεμινάρια
και διοργάνωση πολυπολιτισμικού παιδικού φεστιβάλ.
To σεμινάριο εστιάστηκε στην απόκτηση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για
αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων σε σχέση με τη μετανάστευση: διαχείριση
άγχους , ανασφάλειας, φόβου κ.ά. Το θέμα παρουσίασαν οι ψυχοθεραπεύτριες συστημικής
προσέγγισης Μαρία Κακουρίδου και Άντρια Ανδρέου, με τη συμβολή και το συντονισμό της
υπεύθυνης για το πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Δομετίου, Μαργαρίτας Βρακά-Ελευθεριάδου,
Πολιτιστικής και Κοινωνικής Λειτουργού και με τη συνεργασία των Κοινωνικών Λειτουργών
/συνεργατών του Δήμου για το πρόγραμμα, Μαρίας Μουλλωτού, Μαρίας Κυριάκου και Χριστιάνας
Μιχαήλ. Η δομή του σεμιναρίου περιελάβανε, πέραν από το θεωρητικό μέρος, βιωματικές
ασκήσεις δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης για έκφραση συναισθημάτων και ανταλλαγή
απόψεων για την διαχείριση των συναισθημάτων και των καταστάσεων και αφορούν την
μετανάστευση. Τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν θετικά και πολύ ενθαρρυντικά για συνέχιση
αυτού του είδους σεμιναρίων.
Ο Δήμαρχος Αγίου Δομετίου Δρ Κώστας Πέτρου παρευρέθηκε στην έναρξη του σεμιναρίου όπου
καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους ΥΤΧ για το ενδιαφέρον τους. Ευχαρίστησε την ομάδα
επαγγελματιών του προγράμματος για τη διοργάνωση του σεμιναρίου και για την αφοσίωση και
το ζήλο τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

