Δράση : Παροχή Ψυχολογικής Στήριξης σε Αιτητές Ασύλου
Για την υλοποίηση της Δράσης «Παροχή Ψυχολογική Στήριξης σε Αιτητές Ασύλου» εργάστηκαν:








Ένας Εκπαιδευτής Ψυχολόγων
4 Ψυχολόγοι
2 Συντονιστές
1 Επιστήμονας Διαφάλισης Ποιότητας Ενεργειών της Δράσης
2 Διοικητικοί Λειτουργοί
1 Αξιολογιτής της Δράσης
1 άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

Οι ενέργειες που εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου και υλοποιήθηκαν μέσα από της Δράση είναι
οι εξείς:
Δημιουργία Μεθοδολογίας Ψυχολογικής Στήριξης
Διεξαγωγή ομαδικών/ατομικών συναντήσεων με τους επωφελούμενους για λεπτομερή
καταγραφή των αναγκών τους
 Διαμόρφωση Ειδικής Μεθοδολογίας Ψυχολογικής Στήριξης
 Ατομικές Συνεδρίες με τους Αιτητές ασύλου για την ψυχολογική περίθαλψη τους
 Ενέργειες Δημοσιότητας
 Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών που θα προσφερθούν
 Εκπόνηση ενδιάμεσων απολογιστικών εκθέσεων
 Αξιολόγηση Δράσης
Για την καταγραφή των αναγκών της ομάδας στόχου,«Αιτητές Ασύλου», πραγματοποιήθηκαν 5
ομαδικές συναντήσεις μεταξύ της ομάδας Δράσης και των Αιτητών όπου συζητήθηκαν οι ανάγκες
τους και ανταλλάχθησαν απόψεις για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Δράσης.



Οι 4 ψυχολόγοι της Δράσης, αφού έτυχαν της αναγκαίας εκπαίδευσης για να ανταποκριθούν στις
αυξημένες απαιτήσεις της Δράσης, προγραμμάτισαν και υλοποίησαν 127 συναντήσεις με τους
Αιτητές. Από τις 127 αυτές συναντήσεις , 57 Αιτητές ζήτησαν και είχαν και 2η συνάντηση, 28 Αιτητές
είχαν και 3η συνάντηση, 18 Αιτητές και 4η συνάντηση, 11 Αιτητές και 5η συνάντηση, 7 άτομα είχαν
και 6η συνάντηση, 2 άτομα και 7η και ένας αιτητής είχε και 8η συνάντηση. Στο σύνολο τους, ο
αριθμός των συναντήσεων Ψυχολόγων με τους Αιτητές Ασύλου ανήλθε στις 251.
Με το πέρας κάθε συνάντησης με τους επωφελούμενους οι ψυχολόγοι της Δράσης κατέγραφαν τα
λεχθέντα της συνάντησης, σε μία δομημένη έκθεση και στο τέλος της Δράσης υπήρχε ένας φάκελλος
για κάθε Αιτητή όπου περιλάμβανε όλο το ιστορικό του από την ημέρα «εμπλοκής» του στη Δράση.
Έτσι δημιουργήθηκαν 127 Φάκελλοι με την πρόοδο που επιτεύχθηκε για κάθε Αιτητή μέσα από την
υλοποίηση της Δράσης.
Μέσα από την αξιολόγηση που διενεργήθηκε για την υλοποίηση της Δράσης έχουν εξαχθεί
αξιοσημείωτα αποτελέσματα όπως :











Ο βασικότερος λόγος συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα από τους Αιτητές Ασύλου, ήταν
η ανάγκη τους για στήριξη και βοήθεια (ποσοστό 37%). Εξίσου σημαντικός λόγος για
συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν η ανάγκη των αιτητών ασύλου να έχουν τη γνώμη και την
άποψη ενός ειδικού (στην προκειμένη περίπτωση ενός ψυχολόγου) σε θέματα που τους
απασχολούν στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής στην Κύπρο, σε ποσοστό 34%. Τέλος,
ενδιαφέρον το 26% των ωφελούμενων, αξιοποίησαν τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης σε
αιτητές ασύλου, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν σε κάποιον για θέματα
και ζητήματα που τους απασχολούν.
Ποσοστό 80% από τους επωφελούμενους δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε
σε τέτοιου είδους Δράση.
Σχεδόν όλοι οι ωφελούμενοι (ποσοστό 97%) γνώριζαν από την αρχή τους βασικούς στόχους
του προγράμματος ψυχολογικής στήριξης σε αιτητές ασύλου, αφού προηγήθηκαν οι
ομαδικές συναντήσεις με την ομάδα Δράσης.
το 89% των ερωτώμενων επωφελούμενων, απάντησε ότι η συνεργασία τους με τους
ψυχολόγους ήταν πολύ καλή και οι υπόλοιποι ως καλή, σε ποσοστό 11%
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (ποσοστό 82%) έχει τοποθετηθεί θετικά, εκφράζοντας την
άποψη ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης έχει βελτιώσει το βιοτικό
επίπεδο της καθημερινής τους ζωής στην Κύπρο
Το σύνολο των ερωτώμενων επωφελούμενων στο σύνολο του δήλωσε ότι θα συμμετείχε σε
στο ίδιο ή παρόμοιο πρόγραμμα και στο μέλλον.

