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Προκιρυξθ 2  κζςεων εργαςίασ για τθν ςτελζχωςθ κινθτισ μονάδασ 

παιδικισ προςταςίασ τθσ ΑΡΙ ςτθν περιοχι τθσ Θράκθσ 

Η ΑΡΙ – Κοινωνικι Οργάνωςθ Τποςτιριξθσ Νζων, προκθρφςςει 2 νζεσ κζςεισ εργαςίασ για τθ 

ςτελζχωςθ κινθτισ μονάδασ  παιδικισ προςταςίασ ςτθν περιοχι τθσ Θράκθσ ςτο πλαίςιο του ζργου 

« Providing  urgent protection  for  the  most  vulnerable UASC through Safe Zones, Food  Provision 

and Case management »  τo οποίο χρθματοδοτείται από το ταμείο τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ και 

Ανκρωπιςτικισ Βοικειασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕCHO) μζςω τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ UNICEF. 

Οι ενδιαφερόμενεσ/οι καλοφνται να αποςτείλουν μζςω email ςτο infothes@arsis.gr  ζωσ τισ 

09/08/2018 τα κάτωκι, με τίτλο «Προκιρυξθ για τθν ςτελζχωςθ κινθτισ μονάδασ παιδικισ 

προςταςίασ τθσ ΑΡΙ ςτθν περιοχι τθσ Θράκθσ». 

1.Βιογραφικό θμείωμα 

2.Επιςτολι Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθ κζςθ  - θζση εργασίας ενδιαφζροντος- 

Αν κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ, οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν τα κάτωκι: 

1.Φωτοαντίγραφο του των τίτλων ςπουδϊν 

2.Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

 

Προκθρυςςόμενεσ  κζςεισ Εργαςίασ:  

 Κοινωνικόσ Επιςτιμονασ , Αρικμόσ κζςεων ( 1 ) 

 Διερμθνζασ/ Πολιτιςμικόσ Διαμεςολαβθτισ , Αρικμόσ κζςεων ( 1 ) 

Επιχειρθςιακό κζντρο : Ορεςτιάδα 

Περιοχι: Θράκθ, Ελλάδα Νομοί: Ζβροσ, Ροδόπθ, Ξάνκθ 

Σφποσ φμβαςθσ: Οριςμζνου χρόνου Εργαςίασ ι Ζργου  Διάρκεια Ζργου: 1/6/2018 ζωσ 31/12/2018 

Η ΑΡΙ: Η ΑΡΙ – Κοινωνικι Οργάνωςθ Τποςτιριξθσ Νζων είναι κοινωνικι μθ κυβερνθτικι 

οργάνωςθ που δραςτθριοποιείται από το 1992 ςε εκνικό επίπεδο για τθν υποςτιριξθ των παιδιϊν και 

των νζων και τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων τουσ. Η ΑΡΙ δουλεφει κυρίωσ με νζουσ και νζεσ και κατά 

περίπτωςθ με μικρότερα παιδιά ι μεγαλφτερα πρόςωπα που βιϊνουν ςυνκικεσ ηωισ επιβαρυντικζσ για 

τθν ομαλι προςωπικι τουσ ανάπτυξθ και τθν πρόςβαςθ τουσ ςτα κοινωνικά αγακά. Επιπλζον, θ ΑΡΙ 

αναπτφςςει υπθρεςίεσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ ευπακϊν κοινωνικά ομάδων (αςτζγων, 

μεταναςτϊν, προςφφγων, αιτοφντων άςυλο, απόρων, Ρομά κα) και τθν υπεράςπιςθ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

Πλαίςιο ζργου: Η ΑΡΙ ςε ςυνεργαςία με το Διεκνι Οργάνωςθ UNICEF υλοποιεί από τον Μάιο του 2017 

προγράμματα παιδικισ προςταςίασ ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ, τθσ Ακινασ, τθσ Θιβασ κακϊσ και 

ςτθν Αγία Ελζνθ ςτα Ιωάννινα, λειτουργϊντασ 5 δομζσ φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων και μια 

Κοινωνικι Τπθρεςία για τθν παιδικι προςταςία. το πλαίςιο του παραπάνω ζργου, θ ΑΡΙ πρόκειται να 

ξεκινιςει τθ λειτουργία μιασ Κινθτισ Μονάδασ Παιδικισ Προςταςίασ ςτθν περιοχι τθσ Θράκθσ με ςκοπό 
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τθν υποςτιριξθ και προςταςία παιδιϊν ςε οικογζνειεσ και αςυνόδευτων ανθλίκων από τον νεοαφιχκζντα 

προςφυγικό πλθκυςμό από τθν περιοχι του Ζβρου. Η ομάδα αυτι κα επιςκζπτεται τα κατά τόπουσ 

Αςτυνομικά Σμιματα, το Κζντρο Τποδοχισ και Σαυτοποίθςθσ, τα Προαναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ 

Αλλοδαπϊν, τα Σμιματα υνοριακισ Φφλαξθσ κακϊσ και τισ Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Θράκθσ για τον εντοπιςμό και υποςτιριξθ του προαναφερκζντα πλθκυςμοφ. 

Περιγραφι  κζςεων εργαςίασ 

Θζςθ Εργαςίασ :  Κοινωνικόσ Επιςτιμονασ 

Αρικμόσ Θζςεων : 1 

κοπόσ κζςθσ εργαςίασ : Η ψυχοκοινωνικι και υλικι υποςτιριξθ των παιδιϊν ςε οικογζνειεσ και των 

αςυνόδευτων ανθλίκων που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα από τθν περιοχι του Ζβρου. 

Περιγραφι κζςθσ Εργαςίασ: Ο Κοινωνικόσ Επιςτιμονασ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ των 

επιςκζψεων ςτουσ χϊρουσ ταυτοποίθςθσ και κράτθςθσ παιδιϊν ςε οικογζνειεσ και αςυνόδευτων 

ανθλίκων, προκειμζνου να τουσ παρζχει τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ, υλικι και ψυχοκοινωνικι 

υποςτιριξθ. Επιπλζον, κα είναι υπεφκυνοσ για τθν διαχείριςθ εξατομικευμζνων υποκζςεων (case 

management) και τθν πραγματοποίθςθ αξιολογιςεων για το βζλτιςτο ςυμφζρον του κάκε παιδιοφ (best 

interests assessment). Παράλλθλα, κα παρακολουκεί και κα εποπτεφει ςε ςχζςθ με τισ προςφυγικζσ ροζσ 

(detention monitoring) και τθν ανταπόκριςθ ςτισ ζκτακτεσ αφίξεισ κατόπιν ςυνεργαςίασ με τισ αρχζσ,  τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ. 

Κφριεσ Αρμοδιότθτεσ: 

Παρακολοφκθςθ ηθτθμάτων παιδικισ προςταςίασ και ςυγγραφι αναφορών 

 Αλλθλεπίδραςθ με τισ ομάδεσ των νεοειςερχόμενων προςφφγων, άλλουσ φορείσ και αρχζσ και για 

τθν κατανόθςθ και τθν παρακολοφκθςθ του περιβάλλοντοσ προςταςίασ του παιδιοφ.  

 Εποπτεία των ςυνκθκϊν κράτθςθσ και παροχι υλικισ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ. 

 Ενθμζρωςθ για νζεσ αφίξεισ ςτθν περιοχι του Ζβρου και υποςτθρικτικζσ επιςκζψεισ ςτον 

νεοαφιχκζντα πλθκυςμό. 

 Πραγματοποίθςθ μεμονωμζνων ςυνεδριϊν με κάκε ωφελοφμενο και ςυχνζσ επακόλουκεσ 

επιςκζψεισ (follow-ups). 

 Διεξαγωγι κοινωνικϊν ερευνϊν για τθν αξιολόγθςθ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ και 

ςυνεχισ επαναξιολόγθςθ των αξιολογιςεων αυτϊν. 

 Αξιολόγθςθ του προςτατευτικοφ πλαιςίου που παρζχουν οι οικογζνειεσ ςτα παιδιά και 

ςχεδιαςμόσ παρεμβάςεων για τθν ενδυνάμωςι τουσ. 

 Προςδιοριςμόσ ευάλωτων ομάδων/ατόμων , ομάδων/ατόμων που βρίςκονται ςε κίνδυνο για 

παραπομπι. 

 Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων υπζρ των ωφελοφμενων, επιςθμαίνοντασ τισ 

κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και ατομικζσ παραμζτρουσ. 

 υγγραφι και ζλεγχοσ τακτικϊν εβδομαδιαίων αναφορϊν παρακολοφκθςθσ προςταςίασ. 

 

υνεργαςία με ςυναδζλφουσ και άλλουσ φορείσ 

 υνεργαςία με τουσ λοιποφσ επιςτιμονεσ του προγράμματοσ, προκειμζνου να γίνει 

ςυντονιςμζνοσ χειριςμόσ των υποκζςεων των ωφελοφμενων με βάςθ το βζλτιςτο ςυμφζρον του 
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εκάςτοτε ωφελοφμενου. 

 υνεργαςία με το γραφείο του Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν και τισ αρχζσ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ για τθν προςταςία του παιδιοφ. 

 Προςδιοριςμόσ και ςυγκζντρωςθ ςθμείων υπεράςπιςθσ των ωφελοφμενων μαηί με το ςυντονιςτι 

και τον δικθγόρο τθσ ομάδασ. 

 

Χαρτογράφθςθ υπθρεςιών και παραπομπζσ 

 Διαςφνδεςθ με το επιχειρθςιακό κζντρο τθσ ΑΡΙ ςτθ Θεςςαλονίκθ για τθν υποςτιριξθ τθσ 

ςυνεχοφσ χαρτογράφθςθσ υπθρεςιϊν και τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν οδϊν παραπομπισ. 

 Προςδιοριςμόσ ευάλωτων ατόμων και διευκόλυνςθ κατάλλθλων παραπομπϊν ςε εξειδικευμζνεσ 

υπθρεςίεσ. 

 

Απαραίτθτα προςόντα και εμπειρία:  

 Σουλάχιςτον διετι (2 ζτθ) εμπειρία και προχπθρεςία ςε κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ 

οργανϊςεισ και εναςχόλθςθ με ηθτιματα ανκρωπιςτικισ προςταςίασ.  

 Πτυχίο Κοινωνικϊν ι Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν. 

 Γνϊςθ των αρχϊν και προτφπων ανκρωπιςτικισ και παιδικισ προςταςίασ. 

 Γνϊςεισ ςε ςχζςθ με το νομικό κακεςτϊσ των αιτοφντων άςυλο ,των προςφφγων και τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ 

 Κοινωνικζσ και διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ  και διαπολιτιςμικι ευαιςκθςία. 

 Δυνατότθτα εργαςίασ υπό πίεςθ με υψθλό επίπεδο προςαρμοςτικότθτασ και πρωτοβουλίασ. 

 Πολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτθ γραπτι και τθ λεκτικι επικοινωνία. 

 Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ 

 Δικαίωμα ςτθν εργαςία ςτθν Ελλάδα ι τθν ΕΕ. 

 

Επικυμθτά Προςόντα: 

 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτισ Νομικζσ, Κοινωνικζσ , Ανκρωπιςτικζσ ι Παιδαγωγικζσ Επιςτιμεσ. 

  Εργαςία ι εμπειρία με μετανάςτεσ ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλα περιβάλλοντα μετανάςτευςθσ. 

 Εμπειρία ςε κζματα δεοντολογίασ και διαχείριςθσ ευαίςκθτων δεδομζνων. 

 Γλωςςικζσ δεξιότθτεσ ςτα Αραβικά, Φαρςί ι Νταρί, ορανί, Κιρμαντηί, Ουρντοφ.  

 Εκελοντιςμόσ. 

 Άδεια Οδιγθςθσ.  

Θζςθ Εργαςίασ : Διερμθνζασ/ Πολιτιςμικόσ Διαμεςολαβθτισ 

Αρικμόσ Θζςεων : 1 * 

*Οι 4 κζςεισ κα καλυφκοφν από ζναν (1) διερμθνζα Αράβικθσ γλϊςςασ ι ζναν (1) διερμθνζα Κοφρδικθσ γλϊςςασ 

(Κιρμαντηί ι ορανί ) ι  ζναν διερμθνζα Σοφρκικθσ γλϊςςασ. 

 

κοπόσ κζςθσ εργαςίασ: Η υποςτιριξθ μζςω διερμθνείασ τθσ κινθτισ ομάδασ παιδικισ προςταςίασ τθσ 

ΑΡΙ ςτθν περιοχι τθσ Θράκθσ. 
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Περιγραφι κζςθσ Εργαςίασ: Ο Διερμθνζασ/ Πολιτιςμικόσ Διαμεςολαβθτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν 

κατάλλθλθ διερμθνεία ατομικϊν ςυνεδριϊν με αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, παιδιά και γονείσ ι άλλουσ 

φροντιςτζσ των παιδιϊν που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα από τα ςφνορα του Ζβρου και τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςωςτισ ενθμζρωςισ τουσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ ςτθ χϊρα, τα δικαιϊματά τουσ και τισ διαδικαςίεσ 

ταυτοποίθςθσ. Θα ςυνοδεφει και κα υποςτθρίηει τθν ομάδα μζςω τθσ διερμθνείασ ςε όλεσ τισ 

παρεμβάςεισ τθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θράκθσ. 

Απαραίτθτα προςόντα και εμπειρία:  

 Πολφ καλι γνϊςθ μιασ γλϊςςασ εκ των Αράβικων, Κιρμαντηί, ορανί, Φαρςί/ Νταρί, Ουρντοφ 

 Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ ι τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

 Προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ενόσ (1) ζτουσ ςε ςυναφζσ αντικείμενο 

 Δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ομάδασ 

 Ικανότθτα να εργάηεται υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 

Επικυμθτά προςόντα: 

 

 Άδεια οδιγθςθσ ΙΧ αυτοκινιτου 

 Γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ (Κιρμαντηί, ορανί, Φαρςί/Νταρί, Ουρντοφ, Παςτοφ, Γαλλικά, 

Σουρκικά) 

 Εκελοντιςμόσ 

 Εμπειρία ςε κζματα δεοντολογίασ και διαχείριςθσ ευαίςκθτων δεδομζνων. 

 

 


