ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αλληλεγγύη, Πρόοδος, Ευημερία

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΦΙΝΟΥ
Μέσα στα πλαίσια του έργου για την Υποστήριξη της Λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής
και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου (CY/2015/AMIF/SO1.NO1.1.2),
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020
(Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων), από την 01/06/2017 συνεχίζεται η υλοποίηση της
σύμβασης για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Διοικητικών, Κοινωνικών,
Καθαρισμού και Φύλαξης/Ασφάλειας στο ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου).
Γενικός στόχος της σύμβασης είναι η ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
που προσφέρονται στο ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου, με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε
καθημερινή βάση, στους αιτητές διεθνούς προστασίας και τις οικογένειές τους οι οποίοι
διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής. Με την υλοποίηση της σύμβασης αυτής, ενισχύονται οι
παρεχόμενες υπηρεσίες στο Κέντρο, με τα ακόλουθα:
(α) υπηρεσίες διοικητικής εποπτείας, οργάνωσης, συντονισμού και στήριξης της γενικής
λειτουργίας του Κέντρου από Συντονιστή/Λειτουργό Διοικητικής Υποστήριξης,
(β) κοινωνικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αξιολόγηση των αναγκών των διαμενόντων,
παροχή
καθοδήγησης
στους
διαμένοντες,
παρέμβαση
σε
ατομικό
ή
οικογενειακό/ομαδικό επίπεδο για επίλυση προβλημάτων, οργάνωση ψυχαγωγικών,
εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για δημιουργική
απασχόληση των διαμενόντων, κ.ά., από τρεις (3) Λειτουργούς Κοινωνικής Στήριξης,
(γ) ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, με την απασχόληση ενός
επιπρόσθετου ατόμου υπεύθυνο για υπηρεσίες καθαρισμού,
(δ) παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας στο χώρο, σε 24ωρη βάση.
Η Συμφωνία μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και του Ανάδοχου Φορέα G4S Secure Solutions
(Cyprus) Ltd, έχει ανανεωθεί βάσει των όρων της Σύμβασης για ακόμη πέντε (5) μήνες, και
συγκεκριμένα, για την περίοδο από την 01/06/2017 μέχρι 31/10/2017.
Υπηρεσία Ασύλου
Ιούνιος 2017

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης 2014-2020 κατά 90% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 10%
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