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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩ-

ΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης

Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευ-

σης & Ασύλου, την λειτουργία ∆ύο ∆οµών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆Ο-

ΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ε-

ΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+ » ή ∆ΟΜΕΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ, ΙΝΟΗ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5165418 & 5165420 & 5075967).

Η συµφωνία επιδότησης συνεχίζεται µέχρι, τουλάχιστον, την 31/01/2023.

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι : Κεντρικός Τοµέας Αθηνών.

Η ∆ράση « ∆ΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΙΝΟΗ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΦ16+» στοχεύει στην κάλυψη των

ϐασικών αναγκών των ανηλίκων ταυτόχρονα µε την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών,

ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας, ϕροντίδας και εκπαίδευσης µε

στόχο την υποστήριξη και ενδυνάµωση των ασυνόδευτων εφήβων για την ένταξή τους στην

τοπική κοινωνία και τη µετάβαση στην ενηλικίωση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαµβάνουν : παροχή ασφαλούς στέγασης, συµ-

ϐουλευτικής που σχετίζεται µε κοινωνικά, ψυχολογικά και νοµικά Ϲητήµατα, συµπλη-

ϱωµατικές υπηρεσίες (εκµάθηση γλώσσας, δηµιουργική απασχόληση, αθλητισµός κ.ά.),

ιατρική υποστήριξη & ϕαρµακευτική περίθαλψη (κατά τα προβλεπόµενα στο ϑεσµικό

πλαίσιο), πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόγραµµα επαγγελµα-

τικού προσανατολισµού καθώς και ενηµερώσεις & υποστήριξη σχετικά µε τα εργασιακά

δικαιώµατα και τη νοµοθεσία.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Τετάρτη, 23/11/2022 και ώρα 16:30

΄Ολες οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν, πριν τη λήξη της προθε-

σµίας, στη διεύθυνση:

ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν: Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού

Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για,

τυχόν, εκπρόθεσµη παράδοση.

Χρόνος έναρξης της σύµβασης : ΄Αµεσα.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύµβαση έργου για την εκτέλεση του έργου ∆ΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+ . Η σύµβαση έργου ϑα αφορά τη παροχή

(τουλάχιστον) 100 ωρών εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται στις ∆οµές και

τις Μονάδες ΚΦ16+.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Θα διαθέσει κατάλληλο προσωπικό (εκπαιδευτές), κατάλληλης ειδικότητας και, του-

λάχιστον, 15ετους εµπειρίας για την οργάνωση και πραγµατοποίηση των σεµιναρίων

εκπαίδευσης του προσωπικού

• Τα σεµινάρια ϑα περιλαµβάνουν :

1. Εκπαίδευση σε Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης Κρίσεων σε ϑέµατα ψυχικής υγείας

2. Εκπαίδευση σε Πολιτική Παιδικής Προστασίας των Κέντρων Φιλοξενίας

3. Εκπαίδευση σε Ασυνόδευτα παιδιά και έφηβοι πρόσφυγες

• Τα σεµινάρια ϑα περιλαµβάνουν εκπαίδευση, τουλάχιστον :

1. 75 ωρων για το προσωπικό της ∆οµής ΚΥΨΕΛΗ

2. 75 ωρών για το προσωπικό της ∆οµής ΙΝΟΗ

3. 50 ωρών για το προσωπικό των Μονάδων Α΄ & Β΄ ΚΦ16+

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ

• Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση

Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης - Κοινω-
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νικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

ή

• Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ 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 αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

• ΄Αδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βε-

ϐαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος

Κοινωνικού Λειτουργού.

• Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποί-

α να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής / υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων

Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137) ), η

οποία να είναι σε ισχύ.

Τα ϐιογραφικά και τα προσωπικά δεδοµένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά µόνο
για την εκπλήρωση δηµόσιας σύµβασης και υποχρεώσεων από αυτήν, και χρησιµο-
ποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της µελλοντικής επαγγελ-
µατικής συνεργασίας. 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 δι-
καίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής και εναντίωσης, όπως ο ως άνω νόµος
ορίζει.

Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2022

Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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