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Συνοπτική Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
Κοινωνικός Λειτουργός


Υποδοχή των εξυπηρετούμενων και καταγραφή του κοινωνικού ιστορικού (ατομική
συνέντευξη - λήψη intake)



Αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση της υπόθεσης κάθε παιδιού διασφαλίζοντας τις
αρχές της εμπιστευτικότητας. Τακτική ενημέρωση του κάθε παιδιού για την εξέλιξη της
υπόθεσής του



Τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε παιδιού με τις νέες πληροφορίες,
υπηρεσίες που έχει λάβει, παραπομπές



Παραπομπή και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την
κάλυψη προσωπικών, διοικητικών και ιατρικών αναγκών ( πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια περίθαλψη).



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 εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου.



Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών Οργάνωση/ υλοποίηση
ομαδικών ενημερωτικών/ επιμορφωτικών/ υποστηρικτικών συναντήσεων

Κοινωνικός Επιστήμονας


Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες (αναλόγως το επιστημονικό προφίλ) για την
υποστήριξη των ανηλίκων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια
φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.



Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου.



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



Παραπομπή και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την
κάλυψη διοικητικών και ιατρικών αναγκών ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη



Φροντίδα για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από τους
ωφελούμενους/ εξυπηρετούμενους



Παρακολούθηση της υπόθεσης κάθε παιδιού διασφαλίζοντας τις αρχές της
εμπιστευτικότητας. Τακτική ενημέρωση του κάθε παιδιού για την εξέλιξη της υπόθεσής
του



Τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε παιδιού με τις νέες πληροφορίες,
υπηρεσίες που έχει λάβει, παραπομπές



Οργάνωση/ υλοποίηση ομαδικών ενημερωτικών/ επιμορφωτικών/ υποστηρικτικών
συναντήσεων.

Ψυχολόγος


Εκτίμηση της ψυχολογικής υγείας των ωφελούμενων και σύνταξη ψυχολογικής
αξιολόγησης.



Ψυχολογική υποστήριξη



Παραπομπές σε εξειδικευμένους φορείς για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των
ανηλίκων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο



Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των ανηλίκων



Παραπομπή και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την
κάλυψη προσωπικών, διοικητικών και ιατρικών αναγκών ( πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια περίθαλψη)



Φροντίδα για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από τους
ωφελούμενους/ εξυπηρετούμενους



Τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε παιδιού και συνεργασία με τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας

Διερμηνέας
 Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης, σε
γλώσσα, προφορική ή/και γραπτή, που κατανοεί ο κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, μεταξύ
των ωφελούμενων της δομής και του απασχολούμενου προσωπικού.


Συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την κάλυψη διοικητικών
και ιατρικών αναγκών ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη).
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Νοσηλευτής


Λήψη ιατρικού ιστορικού, στη βάση των ατομικών ιατρικών φακέλων των ωφελούμενων
της δομής.



Κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας



Παροχή πρώτων βοηθειών.



Παραπομπή και συνοδεία σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής
περίθαλψης



Καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή που
είναι απαραίτητα για την αγωγή του κάθε ωφελούμενου παιδιού, καθώς και
αναλώσιμων υλικών πρώτων βοηθειών.



Σε περιπτώσεις θεραπευτικού προγράμματος των ανηλίκων, χορήγηση φαρμακευτικής
αγωγής.



Κάλυψη αδυναμιών αυτοφροντίδας των φιλοξενούμενων

Διοικητικός- Υπεύθυνος Οικονομικών


Διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων της δομής, ιδίως τήρηση
του αρχείου με τις δαπάνες και έκδοση παραστατικών για κάθε συναλλαγή μεταξύ της
δομής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.



Ανανέωση των προμηθειών της δομής σε αναλώσιμα και υλικά.



Διεξαγωγή κάθε ενέργειας που ανάγεται στη διοικητική, γραμματειακή και
διαχειριστική υποστήριξη της δομής.



Αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση της αλληλογραφίας.

Φύλακας - Φροντιστής


Επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας της δομής και φροντίδα ώστε να τηρούνται πάντα
οι συνθήκες υγιεινής



Εκτέλεση των ειδικότερων καθηκόντων που ανατίθενται σε κάθε βάρδια, όπως διανομή
φαγητού, πακέτων υγιεινής και λοιπών υλικών



Επιτήρηση του χώρου εισόδου στη δομή, έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού
προσωπικού της βάρδιας σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού



Διασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των παιδιών σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν
εντός του χώρου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, καθώς και το πού
μπορούν να απευθυνθούν για την υποβολή παραπόνων, ή/και για την αναφορά
περιστατικών παράτυπης συμπεριφοράς εκ μέρους των παιδιών και του προσωπικού



Συνεργασία με τον Συντονιστή του κέντρου φιλοξενίας και το υπόλοιπο προσωπικό και
τακτική επικοινωνία με τους κοινωνικούς επιστήμονες με σκοπό την ορθή και έγκαιρη
ενημέρωσή τους για την εξέλιξη/συμπεριφορά των παιδιών που φιλοξενούνται στο
χώρο και την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους.



Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας
των παιδιών
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