
 JOB DESCRIPTION 

Κοινωνικοί Επιστήμονες (2) 

Emergency Temporary Accommodation 

  

 Έκδοση: 1η  

 
 

 

Τίτλος Προγράμματος: "Emergency Temporary Accommodation in Samos" 

 Θέση: Κοινωνικοί Επιστήμονες (2) 

Διάρκεια Απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2016 

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος 

Στόχος του προγράμματος ‘Emergency Temporary Accommodation in Samos’, είναι 

η στήριξη του νεοεισερχόμενου προσφυγικού πληθυσμού μέσω της άμεσης στέγασης ευάλωτων 

περιπτώσεων που θα εντοπίζονται στη Σάμο, σε διαμερίσματα (transit) προσωρινής φιλοξενίας και 

φροντίδας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα παρέχει ημιαυτόνομη 

προσωρινή στέγαση, μέσω τεσσάρων (4) διαμερισμάτων στο Βαθύ Σάμου. Οι φιλοξενούμενοι θα 

υποστηρίζονται από το προσωπικό της PRAKSIS, το οποίο θα αναλάβει την κάλυψη των αναγκών τους σε 

πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη, δρομολογώντας τις απαραίτητες 

παραπομπές κατά περίπτωση. Τα περιστατικά θα φιλοξενούνται στα διαμερίσματα του προγράμματος 

για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να λάβουν την απαραίτητη νομική ενημέρωση ώστε να είναι σε θέση 

να πάρουν μία απόφαση για το δρόμο που θα ακολουθήσουν, ή ως ότου λάβουν την κατά 

περίπτωση  επείγουσα φροντίδα και προστασία. Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες 

περιπτώσεις, όπως οι επιζήσαντες ναυαγίων, μονογονεϊκές ή πολυμελείς οικογένειες, έγκυοι, 

οικογένειες με βρέφη, θύματα βασανιστηρίων, θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking), θύματα 

κακοποίησης και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. 

Περιγραφή θέσης: 

Κοινωνικοί Επιστήμονες 

Καθήκοντα/ Δραστηριότητες 

Σε συνεννόηση με την Υπεύθυνη του Προγράμματος και σε συνεργασία με τα focal points της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, θα αναλαμβάνουν την ένταξη των ευάλωτων περιστατικών 

που θα εντοπίζονται στην Σάμο και θα έχουν την ευθύνη για τα εξής: 

 Διερεύνηση και καταγραφή ιστορικού και αναγκών των φιλοξενούμενων και ενημέρωσή τους 
για τις προϋποθέσεις φιλοξενίας τους 

 Διάγνωση και κάλυψη των αναγκών τους μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος 
αλλά και μέσω των απαραίτητων παραπομπών σε άλλους φορείς/οργανώσεις (ιατρική βοήθεια, 
ψυχοκοινωνική ή/και ψυχολογική στήριξη, νομική ενημέρωση, σίτιση). 

 Τακτικές συνοδείες των φιλοξενούμενων σε οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί απαραίτητη  

 Σύνταξη αναφορών προόδου και συλλογή στατιστικών στοιχείων του προγράμματος στην 
Αγγλική γλώσσα και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της PRAKSIS, σε εβδομαδιαία και μηνιαία 
βάση 

 Τήρηση του ατομικού φακέλου του κάθε εξυπηρετούμενου 

 Εκπροσώπηση της PRAKSIS και συμμετοχή στις τακτικές συντονιστικές συναντήσεις που 
πραγματοποιούνται στην Σάμο μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των ΜΚΟ, σχετικά με ζητήματα 
προστασίας του νεοεισερχόμενου πληθυσμού  



 JOB DESCRIPTION 

Κοινωνικοί Επιστήμονες (2) 

Emergency Temporary Accommodation 

  

 Έκδοση: 1η  

 
 

 

 Υπεύθυνοι για την εύρυθμη  διαβίωση των φιλοξενούμενων στα διαμερίσματα, διενεργώντας 
τακτικούς ελέγχους για την διαπίστωση τυχόν βλαβών ή ελλείψεων και  αποκατάστασή τους σε 
συνεννόηση με την Υπεύθυνη του προγράμματος 

 Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος 

στο σύνολο του και για την εφαρμογή και τήρηση των θεσμοθετημένων στόχων και αρχών 

λειτουργίας του. 

 Συμμετοχή στις τακτικές συναντήσεις της ομάδας και ενημέρωση για την πορεία της λειτουργίας 

του πόστου που τους αφορά. 

 Συνεχή ενημέρωσή τους για τις πολιτικές υποστήριξης (νομικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά, 

πρόνοια), της ομάδας στόχου. 

 Συνδρομή στη συλλογή στοιχείων πάσης φύσεως για τη βελτίωση και ανάπτυξη του δικτύου 

παραπομπών. 

 

Ιεραρχική Δομή: Είναι ιεραρχικά υπόλογοι στην Υπεύθυνη του Προγράμματος και στην Υπεύθυνη 

Επειγόντων Παρεμβάσεων της PRAKSIS 

 

Τυπικά Προσόντα 

 Αναγνωρισμένο πτυχίο ανθρωπιστικών σπουδών 

 Σχετική εργασιακή εμπειρία 

 Καλή γνώση Αγγλικών  

 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

Άτυπα Προσόντα 

 Δεξιότητες επικοινωνίας 

 Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων 

 Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον 

 Παραδοχή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών 

 Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

 

 

 


