
Πποκήπςξη 16 θέζεων επγαζίαρ για Δομή Αζςνόδεςηων Ανηλίκων ζηην Κόνιηζα 

Ιωαννίνων (Ήπειπορ) 

 

Η ΑΡΙ Κοινωνική Οπγάνωζη Υποζηήπιξηρ Νέων πποκηπύζει θέζειρ επγαζίαρ για ηην 

ςποζηήπιξη Δομήρ Αζςνόδεςηων Ανηλίκων ζηην Κόνιηζα Ιωαννίνων. Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν 

να καηαθέζοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ μέζω ηλεκηπονικήρ θόπμαρ, έωρ 31 Οκηωβπίος 2018. 

 

Θέζειρ Επγαζίαρ: 

10 Κοινωνικοί θπονηιζηέρ 

2 Κοινωνικοί λειηοςπγοί / κοινωνικοί επιζηήμονερ 

1 Ψςσολόγορ 

1 Δικηγόπορ 

2 Παιδαγωγοί 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, μποπείηε να αναηπέξεηε ζηην πεπιγπαθή ηηρ θέζηρ επγαζίαρ. 

 

Ηλεκπονική Φόπμα: https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3


Πποκήπςξη θέζηρ Ψςσολόγος πλήποςρ απαζσόληζηρ 

 
Η Κοινωνικι Οργάνωςθ ΑΡΙ ενδιαφζρεται για τθν πρόςλθψθ ςυνεργάτθ πλιρουσ  
απαςχόλθςθσ για τθν κάλυψθ κζςθσ Ψυχολόγου για τθν παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ  
αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ήπειρο. 

 
Περιγραφή Θζςησ: 

Είναι αρμόδιοι για δραςτθριότθτεσ που επικεντρϊνονται ςτουσ φιλοξενοφμενουσ, ςτθν κοινότθτα 
αλλά και ςτουσ άλλουσ βαςικοφσ ςυντελεςτζσ (εκελοντζσ, φοιτθτζσ) που κα δραςτθριοποιοφνται 
ςτον Ξενϊνα. Ειδικότερα: 

 Ωσ προσ τουσ φιλοξενοφμενουσ, παρατθρεί και εκτιμάει κλινικά τισ ςυμπεριφορζσ. 
υμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό, τθν κατάρτιςθ και τθν υποςτιριξθ των ατομικϊν πλάνων 
δράςθσ και τθν επίτευξθ των ςτόχων των ανθλίκων. 

 Αναλαμβάνει τθν προετοιμαςία τθσ υποδοχισ των ανθλίκων, τθν ενθμζρωςθ τουσ και τθν 
διαδικαςία ζνταξθσ τουσ 

 Αναλαμβάνει τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ των φιλοξενουμζνων και τθν ανάπτυξθ 
παρεμβάςεων και δραςτθριοτιτων αντιμετϊπιςθσ κρίςεων, διαχείριςθσ άγχουσ, 
αποκατάςταςθσ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων και λειτουργιϊν, βελτίωςθσ διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων, χειριςμοφ ςυγκροφςεων και αλλαγϊν ςυμπεριφοράσ, επιδιϊκει ςυνεργαςίεσ με 
υπθρεςίεσ εκτόσ δομισ, όταν αυτζσ μποροφν να ςυνδράμουν ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν 
των νζων. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ γίνονται ςε εξατομικευμζνο ι ομαδικό επίπεδο ςε τυπικι 
αλλά και μθ τυπικι μορφι ςυναντιςεων. 

 υμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και 
ενθμζρωςθσ τθσ κοινότθτασ. 

 υμμετζχει ςτθ ςυγκρότθςθ των εκελοντικϊν ομάδων, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εποπτείασ 
των εκελοντϊν/ντριϊν και των φοιτθτϊν/τριϊν που πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ. 

 Λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ δεοντολογίασ του κλάδου τουσ. 

 Αναφζρεται ςτον Επιςτθμονικά Τπεφκυνο και τθ υντονίςτθ. 

 υμμετζχει ςτισ ενζργειεσ προςζλκυςθσ χορθγιϊν. 

 υνοδεφει τουσ φιλοξενοφμενουσ. 

 υμμετζχει ςτθν ικανοποίθςθ των υποχρεϊςεων προσ τουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ με 
τθν ζγκαιρθ κατάκεςθ των εκκζςεων προόδου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. 

 υμμετζχει υποχρεωτικά ςτισ ομάδεσ προςωπικοφ, τισ εποπτείεσ και ςτισ εκπαιδεφςεισ 
που κρίνει απαραίτθτεσ θ Οργάνωςθ. 

 

Απαραίτητα προςόντα: 

 Σίτλοσ ςπουδϊν Πτυχίου Ψυχολογίασ 

 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

 Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςα 

 Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με το νομικό κακεςτϊσ των αιτοφντων άςυλο και των 
προςφφγων και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 Οργανωτικζσ ικανότθτεσ 

 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Ικανότθτα εργαςίασ υπό 
ςυνκικεσ πίεςθσ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και εποπτείασ, 



ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ 

 Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ 

 Ικανότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και ομαδικό πνεφμα.  

 

Επιθυμητά προςόντα: 

 Εκελοντικι εργαςία 

 Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ του νομικοφ πλαιςίου για παιδικι προςταςία 

 Άδεια οδιγθςθσ ΙΧ 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

 

 

Παρακαλϊ καταχωρίςτε τισ αιτιςεισ ςασ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα μζχρι τισ 31 Οκτωβρίου 2018. 

( Αιτήςεισ θα γίνουν δεκτζσ μόνο μζςω τησ ηλεκτρονικήσ φόρμασ. Σε περίπτωςη που αντιμετωπίςετε κάποιο 
πρόβλημα ή χρειαςτείτε περιςςότερεσ πληροφορίεσ αναφορικά με τη διαδικαςία, μπορείτε να επικοινωνήςετε 
ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη: arsis.uam.konitsa@gmail.com ή καλζςτε ςτα κεντρικά γραφεία τησ ΑΡΣΙΣ ςτα 
Ιωάννινα: 2651400823). 

Οι κζςεισ εργαςίασ αφοροφν δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων, ςτθν Κόνιτςα Ιωαννίνων, 
για το διάςτθμα ζωσ τζλοσ Ιανουαρίου, με πικανότθτα ανανζωςθσ. 

Η ΑΡΙ διατθρεί το δικαίωμα  να προςλάβει ςυνεργάτεσ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου 
κατάκεςθσ αιτιςεων για τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

Σφνδεςμοσ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ για τισ θζςεισ εργαςίασ. 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3
mailto:arsis.uam.konitsa@gmail.com
https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3


Πποκήπςξη θέζηρ Νομικού Σςμβούλος – Δικηγόπος πλήποςρ απαζσόληζηρ. 

 

Η Κοινωνικι Οργάνωςθ ΑΡΙ ενδιαφζρεται για τθν πρόςλθψθ ςυνεργάτθ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ για τθν κάλυψθ κζςθσ Νομικοφ υμβοφλου – Δικθγόρου για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν φροντίδασ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ήπειρο. 

 
Περιγραφι Θζςθσ: 

Παρζχει νομικι ςυμβουλευτικι επί των υποκζςεων των φιλοξενουμζνων, και ειδικότερα: 

 κάκε απαραίτθτθ νομικι υποςτιριξθ ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ αςφλου και τθσ  
τακτοποίθςθσ του κακεςτϊτοσ διαμονισ (προ-καταγραφι, καταγραφι, παράςταςθ κατά 
τθν ςυνζντευξθ, παραλαβι αποφάςεων, ςφνταξθ και κατάκεςθ προςφυγισ κλπ). 

 Ενθμερϊνεται κακθμερινά από το βιβλίο ςυμβάντων και ςυμπλθρϊνει ςε αυτό τα  
ςθμαντικά γεγονότα τθσ θμζρασ 

 Δθμιουργεί πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τισ επιτρόπουσ των παιδιϊν για τον προςδιοριςμό  
και τθν διεκπεραίωςθ τθσ νομικισ διαδικαςίασ του παιδιοφ. 
• Επιδιϊκει ςυνεργαςίεσ με υπθρεςίεσ εκτόσ δομισ, όταν αυτζσ μποροφν να ςυνδράμουν  
ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν των νζων. 

 υμμετζχει ςτισ διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ με ςκοπό τον κακοριςμό του βζλτιςτου 
ςυμφζροντοσ του παιδιοφ. 

 Σθρεί και ενθμερϊνουν το φάκελο με το νομικό ιςτορικό του κάκε φιλοξενοφμενου. 

 Παρζχει νομικι ςυμβουλευτικι ςε εργαςιακά ηθτιματα και νομικι ςτιριξθ ςτθν άςκθςθ 
των ςχετικϊν δικαιωμάτων. 

 Παρζχει νομικι ςυμβουλευτικι και κατά περίπτωςθ αντιμετϊπιςθ άλλων νομικϊν 
αιτθμάτων των φιλοξενουμζνων. 

 Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του δεςμεφονται ειδικότερα από τον Κϊδικα 
Δεοντολογίασ Δικθγόρων. 

 Παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτισ διαδικαςίεσ προμθκειϊν για το πρόγραμμα. 

 Αναφζρεται ςτθν Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ του προγράμματοσ και τθ υντονίςτρια του 
ξενϊνα 

 υμμετζχει ςτθν ικανοποίθςθ των υποχρεϊςεων προσ τουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ με  
τθν ζγκαιρθ κατάκεςθ των εκκζςεων προόδου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. 

 Για κάκε νομικι εξζλιξθ ςτθν υπόκεςθ ενόσ παιδιοφ προθγείται θ ενθμζρωςθ του 
προςϊπου αναφοράσ και είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του προςϊπου αναφοράσ ςτθν 
ενθμζρωςθ του ανιλικου. 

 Ενθμερϊνουν τακτικά και εκτάκτωσ τθν επιςτθμονικι ομάδα, τον υντονιςτι τθσ 
Δομισ και τον Επιςτθμονικά Τπεφκυνο, όποτε κρίνεται απαραίτθτο, ςχετικά με τισ  
νομικζσ εξελίξεισ των αςυνόδευτων ανθλίκων που υποςτθρίηονται νομικά ςτο πλαίςιο τθσ  
φιλοξενίασ τουσ. 

 υμμετζχει υποχρεωτικά ςτισ ομάδεσ προςωπικοφ, τισ εποπτείεσ και ςτισ εκπαιδεφςεισ 
που κρίνει απαραίτθτεσ θ Οργάνωςθ. 

 

Απαραίτθτα προςόντα: 



 Πτυχίο Νομικισ (Α.Ε.Ι.) 

 Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ 

 Διετισ επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με τθν προάςπιςθ δικαιωμάτων αιτοφντων άςυλο 
και προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αςφλου, 
κακϊσ και ςε ηθτιματα διοικθτικοφ δικαίου, προςφυγικοφ δικαίου, ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων και ηθτθμάτων παιδικισ προςταςίασ 

 Άριςτθ Γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Ικανότθτα εργαςίασ υπό  
ςυνκικεσ πίεςθσ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και εποπτείασ, 
ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ. 

 Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ 

 Ικανότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και ομαδικό πνεφμα. 

 

Επικυμθτά προςόντα: 

 Εκελοντικι εργαςία 

 Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ του νομικοφ πλαιςίου για παιδικι προςταςία 

 Άδεια οδιγθςθσ ΙΧ 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

 

Παρακαλϊ καταχωρίςτε τισ αιτιςεισ ςασ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα μζχρι τισ 31 Οκτωβρίου 2018. 

( Αιτήςεισ θα γίνουν δεκτζσ μόνο μζςω τησ ηλεκτρονικήσ φόρμασ. Σε περίπτωςη που αντιμετωπίςετε κάποιο 
πρόβλημα ή χρειαςτείτε περιςςότερεσ πληροφορίεσ αναφορικά με τη διαδικαςία, μπορείτε να επικοινωνήςετε 
ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη: arsis.uam.konitsa@gmail.com ή καλζςτε ςτα κεντρικά γραφεία τησ ΑΡΣΙΣ ςτα 
Ιωάννινα: 2651400823). 

Οι κζςεισ εργαςίασ αφοροφν δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων, ςτθν Κόνιτςα Ιωαννίνων, 
για το διάςτθμα ζωσ τζλοσ Ιανουαρίου, με πικανότθτα ανανζωςθσ. 

Η ΑΡΙ διατθρεί το δικαίωμα να προςλάβει ςυνεργάτεσ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου 
κατάκεςθσ αιτιςεων για τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

Σφνδεςμοσ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ για τισ θζςεισ εργαςίασ. 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3 

 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3
mailto:arsis.uam.konitsa@gmail.com
https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3


Πποκήπςξη θέζηρ Κοινωνικού Λειηοςπγού πλήποςρ 

απαζσόληζηρ. 

 

Η Κοινωνικι Οργάνωςθ ΑΡΙ ενδιαφζρεται για τθν πρόςλθψθ ςυνεργάτθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ 
για τθν κάλυψθ κζςθσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ / Κοινωνικοφ Επιςτιμονα για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν φροντίδασ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ήπειρο. 

 

Περιγραφι Θζςθσ: 

Είναι υπεφκυνοι για τθν εκτίμθςθ και τθ διαχείριςθ των κοινωνικϊν και προνοιακϊν αναγκϊν των 
φιλοξενουμζνων, τθν υποςτιριξθ των ςχζςεων των φιλοξενοφμενων, τθν ανάπτυξθ του 
κοινωνικοφ τουσ δικτφου κακϊσ και για τθ ςυνεργαςία με τθν κοινότθτα. 

 

Ειδικότερα: 

• Αναλαμβάνει τθν προετοιμαςία τθσ υποδοχισ των ανθλίκων, τθν ενθμζρωςθ τουσ και τθν 
διαδικαςία ζνταξθσ τουσ. 

• Αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ του ατομικοφ φακζλου (κοινωνικό ιςτορικό, εξετάςεισ, 
παραπομπζσ, εντοπιςμόσ αιτθμάτων και αναγκϊν, κατάρτιςθ ατομικοφ ςχεδίου δράςθσ) κάκε 
φιλοξενοφμενου. 

• υμμετζχει ςτο διαγνωςτικό και υποςτθρικτικό ζργο με τθ διερεφνθςθ του κοινωνικοφ ιςτορικοφ 
και τθν ψυχοκοινωνικι αξιολόγθςθ των φιλοξενουμζνων κακϊσ και με τθ κεϊρθςθ τθσ κοινωνικισ 
διάςταςθσ των αναγκϊν των φιλοξενουμζνων με τθν κατάρτιςθ του ατομικοφ ςχεδίου δράςθσ. 

• Είναι υπεφκυνθ για τθν ςυγγραφι πλθροφοριακοφ ςθμειϊματοσ ςτθν περίπτωςθ που το παιδί 
μεταφερκεί ςε άλλθ δομι ι μετεγκαταςτακεί ςε άλλθ χϊρα με νόμιμθ διαδικαςία (ςε περίπτωςθ 
μετεγκατάςταςθσ το πλθροφοριακό ςθμείωμα πρζπει να είναι ςτα Αγγλικά). 

• Αναλαμβάνει τθ ςυςτθματικι και τακτικι ςυνεργαςία με τουσ ανιλικουσ για εμψφχωςθ, 
ενδυνάμωςθ, ανάπτυξθ ατομικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ενεργοποίθςθ και προετοιμαςία 
λιψθσ απόφαςθσ για τθν ζνταξθ τουσ ςτθν κοινότθτα και τθν αυτονόμθςθ τουσ, αξιολογϊντασ 
από κοινοφ με τα μζλθ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ και τουσ ανιλικουσ τισ προόδουσ και τουσ 
ςτόχουσ. 

• Τποςτθρίηει και προωκει τα κοινωνικά δικαιϊματα των φιλοξενουμζνων, διευρφνοντασ και 
αξιοποιϊντασ κάκε είδουσ κοινωνικο- προνοιακϊν παροχϊν, υπθρεςιϊν, πθγϊν και 
προγραμμάτων υποςτιριξθσ τθσ κοινότθτασ. 

• υνειςφζρει ςτθ ηωι, το περιβάλλον, και τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ του χϊρου για τθ 
δθμιουργία κοινωνικισ και κοινοτικισ υποςτθρικτικισ ατμόςφαιρασ, ςυνεργαηόμενοι τόςο 
ατομικά όςο και ομαδικά με τουσ φιλοξενοφμενουσ ςε τυπικζσ και μθ τυπικζσ ςυναντιςεισ και 
δραςτθριότθτεσ. 

• υμβάλλει ςτθ διαςφνδεςθ με τθν κοινότθτα μζςω τθσ κοινωνικισ μελζτθσ τθσ κοινότθτασ, τθσ 
ανάλυςθσ τθσ δυναμικισ τθσ, τθσ επιλογισ τρόπων ςυςτθματικισ διαςφνδεςθσ και ζνταξθσ τθσ 
ςτο κοινοτικό πλαίςιο, τθσ εκτίμθςθσ και αξιοποίθςθσ των κοινοτικϊν πθγϊν για τθν ψυχο-
κοινωνικι αποκατάςταςθ των φιλοξενουμζνων, κακϊσ και μζςω τθσ ανάπτυξθσ προγραμμάτων 
ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ. 

• Αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν, ψυχαγωγικϊν και εκπαιδευτικϊν δράςεων ςε 
ςυνεργαςία με τουσ Τπεφκυνουσ Δράςεων. 

• υμμετζχει ςτθ ςυγκρότθςθ των εκελοντικϊν ομάδων, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εποπτείασ των 
εκελοντϊν/ντριϊν και των φοιτθτϊν/τριϊν που πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ. 



• Αναλαμβάνει τθν ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ ςχετικά με δικαιϊματα και παροχζσ κοινωνικισ 
προςταςίασ, τθν εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ των φιλοξενουμζνων για τθν αξιοποίθςθ τουσ (τυχόν 
επιδόματα, πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα υγείασ, ςχολικι φοίτθςθ κλπ.). Σθ διαςφνδεςθ με δθμόςιουσ 
και ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εκπαίδευςθ, τθν επιμόρφωςθ, τθν ζνταξθ και τθν κοινωνικοποίθςθ 
τουσ. 

• Αναλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ των προσ ενθλικίωςθ φιλοξενουμζνων για τθν 
ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ (ανάπτυξθ δεξιοτιτων, ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, 
εκπαιδευτικά εργαςτιρια, ςφνδεςθ με χϊρουσ παραγωγισ, ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 
εργοδοτϊν). 

• Αναλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ. 

• υνοδεφει φιλοξενοφμενουσ. 

• Αναφζρεται ςτθν Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ αςυνόδευτων ανθλίκων και τθ υντονίςτρια 

• υμμετζχει ςτισ ενζργειεσ προςζλκυςθσ χορθγιϊν. 

• υμμετζχει ςτθν ικανοποίθςθ των υποχρεϊςεων προσ τουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ με τθν 
ζγκαιρθ κατάκεςθ των εκκζςεων προόδου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. 

• υμμετζχει υποχρεωτικά ςτισ ομάδεσ προςωπικοφ, τισ εποπτείεσ και ςτισ εκπαιδεφςεισ που 
κρίνει απαραίτθτεσ θ Οργάνωςθ. 

 

Απαραίτητα προςόντα: 

• Σίτλοσ ςπουδϊν Πτυχίου Κοινωνικισ Εργαςίασ 

• Σριετισ εργαςιακι εμπειρία 

• Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

• Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 

• Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ 

• Ικανότθτα να εργάηεται υπό ςυνκικεσ πίεςθσ και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα 
οργάνωςθσ και εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθ 

• Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με το νομικό κακεςτϊσ των αιτοφντων άςυλο και των προςφφγων και 
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 

• Γνϊςθ του νομικοφ πλαιςίου για παιδικι προςταςία 

• Οργανωτικζσ ικανότθτεσ 

• Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Ικανότθτα εργαςίασ υπό ςυνκικεσ 
πίεςθσ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ 
προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ. 

• Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ 

• Ικανότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και ομαδικό πνεφμα. 

 

Επιθυμητά προςόντα: 

• Εκελοντικι εργαςία 

• Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

• Άδεια οδιγθςθσ ΙΧ 

• Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

 

Παρακαλϊ καταχωρίςτε τισ αιτιςεισ ςασ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα μζχρι τισ 31 Οκτωβρίου 2018. 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3


( Αιτήςεισ θα γίνουν δεκτζσ μόνο μζςω τησ ηλεκτρονικήσ φόρμασ. Σε περίπτωςη που αντιμετωπίςετε κάποιο 
πρόβλημα ή χρειαςτείτε περιςςότερεσ πληροφορίεσ αναφορικά με τη διαδικαςία, μπορείτε να επικοινωνήςετε 
ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη: arsis.uam.konitsa@gmail.com ή καλζςτε ςτα κεντρικά γραφεία τησ ΑΡΣΙΣ ςτα 
Ιωάννινα: 2651400823). 

Οι κζςεισ εργαςίασ αφοροφν δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων, ςτθν Κόνιτςα Ιωαννίνων, 
για το διάςτθμα ζωσ τζλοσ Ιανουαρίου, με πικανότθτα ανανζωςθσ. 

Η ΑΡΙ διατθρεί το δικαίωμα  να προςλάβει ςυνεργάτεσ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου 
κατάκεςθσ αιτιςεων για τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

Σφνδεςμοσ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ για τισ θζςεισ εργαςίασ. 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3 

 

mailto:arsis.uam.konitsa@gmail.com
https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3


Πποκήπςξη θέζηρ Παιδαγωγού πλήποςρ απαζσόληζηρ. 

 

Η Κοινωνικι Οργάνωςθ ΑΡΙ ενδιαφζρεται για τθν πρόςλθψθ ςυνεργάτθ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ για τθν κάλυψθ κζςθσ Παιδαγωγοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ 

αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ήπειρο. 

 

Περιγραφι Θζςθσ: 

 

• Είναι υπεφκυνοσ/θ για τισ εκπαιδευτικζσ, πολιτιςτικζσ και δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων που απευκφνονται ςτουσ φιλοξενοφμενουσ. 

Ειδικότερα: 

• Οργανϊνει και αναλαμβάνει τμιματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ για τα μακιματα του 

ςχολείου, εκμάκθςθσ ελλθνικϊν, αγγλικϊν για τουσ ανθλίκουσ και τμιματα εκμάκθςθσ 

άλλων γλωςςϊν με τθν υποςτιριξθ εκελοντϊν. 

• Αναλαμβάνει τθν ευκφνθ λειτουργίασ των τμθμάτων και των δράςεων αυτϊν. 

• Προςαρμόηει το χρόνο των μακθμάτων, το περιεχόμενο, και τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ςτισ 

απαιτιςεισ των κρθςκευτικϊν υποχρεϊςεων, των υπόλοιπων εκπαιδευτικϊν, 

ψυχαγωγικϊν, ακλθτικϊν και άλλων δραςτθριοτιτων. 

• Εντοπίηει τυχόν μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

• Αναλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των ανθλίκων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςε 

ςυνεργαςία με τα πρόςωπα αναφοράσ, τθ ςυντονίςτρια και τα εξουςιοδοτθμζνα από τον 

Ειςαγγελζα Ανθλίκων πρόςωπα (επίτροποι). 

• Αξιολογεί τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, και ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ του ατομικοφ 

πλάνου δράςθσ. 

• υνοδεφει τουσ φιλοξενοφμενουσ εκτόσ δομισ. 

• υμμετζχει ςτθ ςυγκρότθςθ των εκελοντικϊν ομάδων, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

εποπτείασ των εκελοντϊν/ντριϊν που ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ. 

• Αναφζρεται ςτθν Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ του προγράμματοσ και τθ υντονίςτρια του 

ξενϊνα, θ οποία φζρει τθν ευκφνθ ζγκριςθσ των εκπαιδευτικϊν δράςεων που 

προτείνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ κατάλλθλεσ για τουσ φιλοξενοφμενουσ. 

• υμμετζχει ςτθν ικανοποίθςθ των υποχρεϊςεων προσ τουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ με 

τθν ζγκαιρθ κατάκεςθ των εκκζςεων προόδου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. 

• Αναλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ 

κοινότθτασ. 

• υμμετζχει ςτισ ενζργειεσ προςζλκυςθσ χορθγιϊν. 

• υμμετζχει υποχρεωτικά ςτισ ομάδεσ προςωπικοφ, τισ εποπτείεσ και ςτισ εκπαιδεφςεισ 

που κρίνει απαραίτθτεσ θ Οργάνωςθ. 

• Φροντίηει για τθν παραγωγι υλικοφ που ενιςχφει τθν εκπαιδευτικι διδαςκαλία 

• Φροντίηει για τθν καλι κατάςταςθ του χϊρου ςτον οποίο πραγματοποιοφνται τα 

μακιματα και τθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν για μάκθμα. 



Απαραίτθτα προςόντα: 

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Σ.Ε.Ι 

• Προθγοφμενθ επαγγελματικι ι εκελοντικι εμπειρία 

• Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

• Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Ικανότθτα 

εργαςίασ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και 

εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ. 

• Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ 

• Ικανότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και ομαδικό πνεφμα. 

 

Επικυμθτά προςόντα: 

 

• Εκελοντικι εργαςία 

• Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

• Γνϊςθ του νομικοφ πλαιςίου για παιδικι προςταςία 

• Άδεια οδιγθςθσ ΙΧ 

• Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

 

Παρακαλϊ καταχωρίςτε τισ αιτιςεισ ςασ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα μζχρι τισ 31 Οκτωβρίου 2018. 

( Αιτήςεισ θα γίνουν δεκτζσ μόνο μζςω τησ ηλεκτρονικήσ φόρμασ. Σε περίπτωςη που αντιμετωπίςετε κάποιο 
πρόβλημα ή χρειαςτείτε περιςςότερεσ πληροφορίεσ αναφορικά με τη διαδικαςία, μπορείτε να επικοινωνήςετε 
ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη: arsis.uam.konitsa@gmail.com ή καλζςτε ςτα κεντρικά γραφεία τησ ΑΡΣΙΣ ςτα 
Ιωάννινα: 2651400823). 

Οι κζςεισ εργαςίασ αφοροφν δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων, ςτθν Κόνιτςα Ιωαννίνων, 
για το διάςτθμα ζωσ τζλοσ Ιανουαρίου, με πικανότθτα ανανζωςθσ. 

Η ΑΡΙ διατθρεί το δικαίωμα  να προςλάβει ςυνεργάτεσ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου 
κατάκεςθσ αιτιςεων για τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

Σφνδεςμοσ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ για τισ θζςεισ εργαςίασ. 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3 

 

 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3
mailto:arsis.uam.konitsa@gmail.com
https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3


Πποκήπςξη θέζηρ Φπονηιζηή πλήποςρ απαζσόληζηρ 

 

Η Κοινωνικι Οργάνωςθ ΑΡΙ ενδιαφζρεται για τθν πρόςλθψθ ςυνεργάτθ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ για τθν κάλυψθ κζςθσ Φροντιςτι για τθν παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ 

αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ήπειρο. 

 

Περιγραφι Θζςθσ: 

 

• τθν ευκφνθ των επιμελθτϊν είναι θ 24ωρθ εξαςφάλιςθ όλων των προχποκζςεων 

προςταςίασ του χϊρου και αςφαλείασ των φιλοξενουμζνων. 

• Φροντίηουν τθν ςωματικι υγιεινι των παιδιϊν. Επιμελοφνται τον ρουχιςμό των παιδιϊν 

(διανομι, ανάγκεσ, κακαριότθτα). Παρακολουκοφν τθν καλι υγεία των παιδιϊν και 

ενθμερϊνουν τα πρόςωπα αναφοράσ των παιδιϊν ι μεριμνοφν για τθ ςυνοδεία ςε 

γιατροφσ, νοςοκομείο ςε ςυνεργαςία. 

• Ενθμερϊνονται κακθμερινά από το βιβλίο ςυμβάντων και ςυμπλθρϊνουν ςε αυτό τα 

ςθμαντικά γεγονότα τθσ θμζρασ 

• Αναλαμβάνουν τθν προετοιμαςία βραδινοφ φπνου και φφλαξθ/ επιςταςία κατά τισ 

βραδινζσ ϊρεσ. 

• Αναλαμβάνουν δράςεισ δθμιουργικοφ χαρακτιρα με τουσ φιλοξενοφμενουσ, ςε 

ςυνεργαςία και με το επιςτθμονικό προςωπικό ι μόνοι τουσ. Τποςτθρίηουν το ςχολικό 

διάβαςμα. Τποςτθρίηουν εκπαιδευτικζσ και εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ψυχαγωγίασ. 

• ε ςυνεργαςία με τθν υπόλοιπθ ομάδα προςωπικοφ, ςχεδιάηουν, οργανϊνουν και 

ςυμμετζχουν ςε δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ. 

• υμπλθρϊνουν τα απαραίτθτα ζγγραφα παρακολοφκθςθσ του ζργου του φροντιςτι, 

όπωσ το Ημερολόγιο Βάρδιασ, τα παρουςιολόγια, τισ φόρμεσ παραλαβισ, τθ Μθνιαία 

απολογιςτικι αναφορά ζργου, όπωσ παράλλθλα ςυμπλιρωςθ όλων των απαραίτθτων 

εγγράφων ςε ςχζςθ με το ζργο του με τουσ ωφελοφμενουσ: τισ ιατρικζσ επιςκζψεισ και οι 

τισ εξετάςεισ των παιδιϊν, τθ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ κλπ. 

• υνειςφζρουν ςτθ ηωι, το περιβάλλον, και τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ του χϊρου για τθ 

δθμιουργία κοινωνικισ και κοινοτικισ υποςτθρικτικισ ατμόςφαιρασ, ςυνεργαηόμενοι τόςο 

ατομικά όςο και ομαδικά με τουσ φιλοξενοφμενουσ ςε τυπικζσ και μθ τυπικζσ ςυναντιςεισ 

και δραςτθριότθτεσ. 

• Φροντίηουν για τισ προςαρμογζσ που χρειάηονται όταν προκφπτουν ζκτακτεσ ανάγκεσ ι 

το απαιτοφν οι ςυνκικεσ. 

• Φροντίηουν για τισ ςυνκικεσ υποδοχισ νζων παιδιϊν. 

• Αναφζρονται ςτθν Γενικι ςυντονίςτρια δομϊν φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων και τθ 

Γενικι υντονίςτρια. 

• Δεςμεφονται να λειτουργοφν ςτο πλαίςιο τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ και να 

απευκφνονται ςτθν ομάδα για κζματα που ξεπερνοφν τα όρια του ρόλου τουσ και 

εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων ςυναδζλφων τουσ. 

• Ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ φροντιςτζσ του ξενϊνα δφνανται να εκτελοφν πρόςκετα 



χρζθ οδθγοφ, ςφμφωνα με το θμεριςιο πρόγραμμα. 

 

Απαραίτθτα προςόντα: 

• Απόφοιτοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

• Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Ικανότθτα 

εργαςίασ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα οργάνωςθσ και 

εποπτείασ, ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ κρίςθσ 

• Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ 

• Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

• Ικανότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και ομαδικό πνεφμα. 

 

Επικυμθτά προςόντα: 

 

• Εκελοντικι εργαςία 

• Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

• Γνϊςθ του νομικοφ πλαιςίου για παιδικι προςταςία 

• Άδεια οδιγθςθσ ΙΧ 

• Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

 

Παρακαλϊ καταχωρίςτε τισ αιτιςεισ ςασ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα μζχρι τισ 31 Οκτωβρίου 2018. 

( Αιτήςεισ θα γίνουν δεκτζσ μόνο μζςω τησ ηλεκτρονικήσ φόρμασ. Σε περίπτωςη που αντιμετωπίςετε κάποιο 
πρόβλημα ή χρειαςτείτε περιςςότερεσ πληροφορίεσ αναφορικά με τη διαδικαςία, μπορείτε να επικοινωνήςετε 
ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη: arsis.uam.konitsa@gmail.com ή καλζςτε ςτα κεντρικά γραφεία τησ ΑΡΣΙΣ ςτα 
Ιωάννινα: 2651400823). 

Οι κζςεισ εργαςίασ αφοροφν δομι φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων, ςτθν Κόνιτςα Ιωαννίνων, 
για το διάςτθμα ζωσ τζλοσ Ιανουαρίου, με πικανότθτα ανανζωςθσ. 

Η ΑΡΙ διατθρεί το δικαίωμα να προςλάβει ςυνεργάτεσ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου 
κατάκεςθσ αιτιςεων για τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

Σφνδεςμοσ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ για τισ θζςεισ εργαςίασ. 

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3 
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