ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση; Bήσσανη, Πωγωνίου, Ελλάδα
email: info@youthcenterofepirus.org
Web site: www.youthcenterofepirus.org

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Δράσης:
«Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ
ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5050789
από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020,
Ειδικός Στόχος «Άσυλο» και εθνικός στόχος: «Υποδοχή/Άσυλο»,
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Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το αρίθμ 2/2015 Καταστατικό της ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1649/φ38/08-12-2017 (Κωδ. 019) πρόσκληση προς τους
δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1-Άσυλο»
3. Τον από Νοεμβρίου 2017 «ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥΑΣΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
4. Την αρίθμ. 82350/3-8-2016 ΥΑ Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών
Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF)
και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 20142020. (Β΄
5. Την αρίθμ. 514/Φ.38/20-03-2020 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Επιχορήγηση του Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του
έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”»
με θέμα: Ένταξη της Δράσης
«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου:
Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με
Κωδικό ΟΠΣ 5050789 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης.
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος
Αθανάσιος»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη της παρακάτω ειδικότητας:
1. Κοινωνικός/ή Λειτουργός
Διάρκεια σύμβασης: Από ημερομηνία έναρξης της πρόσληψης έως και 31/12/2021,
ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – Πλήρους Απασχόλησης.
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Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Τόπος Εργασίας: Ασπράγγελοι Ζαγορίου
Ημέρες Εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο Εργασίας: 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, η οποία επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα βρουν στη διεύθυνση https://www.yce.gr/ επισυνάπτοντας
τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν:
•

•
•
•
•
•

Αίτηση συμμετοχής με την ημερομηνία συμπλήρωσης και υπογεγραμμένη
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Βιογραφικό Σημείωμα
Συνοδευτική Επιστολή αναγράφοντας τον λόγο που ο/η υποψήφιος/α
επιθυμεί να εργαστεί στην θέση ενδιαφέροντος του/της.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Αντίγραφο τίτλου σπουδών & μεταπτυχιακών τίτλων, εφόσον υπάρχουν
Ταυτότητα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf ή jpg.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα άνωθεν απαραίτητα έγγραφα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: HR@youthcenterofepirus.org σημειώνοντας στον τίτλο
θέματος του email την φράση «Ψυχολόγος – Δομή Άγιος Αθανάσιος».
Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι έχουν όλα τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν σε συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν
τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά.
Όσοι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν η προσκομίσουν μερικώς ή προσκομίσουν διαφορετικά
έγγραφα/αποδεικτικα από τα παραπάνω απαιτούμενα έγγραφα, δεν θα προχωρήσουν σε
αξιολόγηση για συνέντευξη.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέση: Κοινωνικός Λειτουργός
Αριθμός θέσεων: 2
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
• Συμμετοχή στην ομάδα υποδοχής ασυνόδευτου ανήλικου, στο πλαίσιο της οποίας
και σε συνεργασία με το προσωπικό της ομάδας α) ενημερώνουν τον ανήλικο
σχετικά με τη λειτουργία της δομής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
εντός και εκτός αυτής, β) διεξάγουν ατομική συνέντευξη, γ) καταρτίζουν ατομικό
σχέδιο φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του ασυνόδευτου ανήλικου.
•

Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του ασυνόδευτου ανήλικου κατά
τη διαδικασία υποδοχής του στη δομή και κοινωνική αξιολόγηση, λαμβάνοντας
υπόψη, μεταξύ άλλων, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, την κατάσταση
στη χώρα καταγωγής του ή στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσε
μέχρι την είσοδό του στη δομή.

•

Παραπομπή του ωφελούμενου παιδιού στον ψυχολόγο της δομής, εφόσον
εκτιμάται ότι το παιδί χρειάζεται ψυχική υποστήριξη, ή σε δομές πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της
υγείας του παιδιού.

•

Αξιοποίηση προς όφελος των ωφελούμενων οποιασδήποτε υπηρεσίας και πηγής,
ή οποιουδήποτε προγράμματος κοινωνικής, προνοιακής φύσης ή και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική
κοινωνία ή δημόσιους φορείς.

•

Τακτική επαφή με τους ωφελούμενους της δομής, ιδίως κατά την περίοδο
προσαρμογής τους σε αυτή και για την προετοιμασία της αποχώρησής τους.

•

Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των
ωφελούμενων παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια
φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.

•

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου.
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•

Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελουμένων παιδιών, ιδίως μέσω
ανάπτυξης συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία
(συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης)
και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

•

Συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων τόσο στις δραστηριότητες που συμμετέχει
εκτός δομής όσο και σε διευθετήσεις προσωπικών του υποθέσεων που αφορούν
το πλαίσιο προστασίας τους (π.χ. υπηρεσία ασύλου, νοσοκομεία, κλπ).

•

Υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανηλίκου με στόχο τη
σταδιακή αυτονόμησή του και την μετέπειτα ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.

•

Συγκρότηση εθελοντών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της
άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν στον πλαίσιο της λειτουργίας της
δομής.

•

Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής,
ανάλογα με τις ανάγκες τους και σε συνεργασία με το υπόλοιπο απασχολούμενο
προσωπικό της δομής.

•

Τηρεί αρχείο για τους φιλοξενούμενους της δομής από την είσοδό τους σε αυτήν
έως την αποχώρησή τους, καθώς και τους ατομικούς φακέλους αυτών,
συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών ατομικών φακέλων.

•

Συνοδείες σε νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης –
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα
τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
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ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
•

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

•

• Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

•

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Πρόσθετα προσόντα:
• Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με
ευάλωτες ομάδες.
•

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.

•

Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε
καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

•

Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

•

Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

•

Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε
καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

•

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών

•

Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους φορείς

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για όσες από τις αποκηρυσσόμενες θέσεις απαιτείται ως απαραίτητο προσόν η γνώση ξένης
γλώσσας και ο χειρισμός Η/Υ αυτά αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α’
39) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το Κέντρο Νέων Ηπείρου εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται, τα οποία
αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή της
τήρησης της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της αξιοκρατίας και της
διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου των Ε.Π. ΤΑΜΕ-ΤΕΑ 2014-2020. Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες και
θα τηρηθούν στο αρχείο του Κέντρου Νέων Ηπείρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Τα βιογραφικά
και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου
2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε
υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος
ορίζει.
Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας,
τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.
Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από το Κέντρο Νέων Ηπείρου τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.
Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές και θα διατηρηθούν στα αρχεία του
Κέντρου Νεολαίας Ηπείρου για περίοδο έξι (6) μηνών. Το βιογραφικό σας σημείωμα και τα
προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
προοπτικές μελλοντικής επαγγελματικής μας συνεργασίας. Όλη η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου 2472/97 για
την προστασία του ατόμου, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, με τον κάθε υποψήφιο
να έχει το αναφαίρετο δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και ένστασης, όπως ορίζει ο παραπάνω
νόμος. Για οποιαδήποτε πληροφορία, όπου ορίζεται στα παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε
στο email hr@youthcenterofepirus.org .

Για το Κέντρο Νέων Ηπείρου
Θωμάς Τσίκος - Τσερμελής
Πρόεδρος
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