
 
 
Η PRAKSIS, αναζητά έναν συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης Κοινωνικού Λειτουργού 

στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα  ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΡΓΑΣΙΑ για τους άστεγους.  

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους 

κοινωνικούς ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις με παράλληλες δράσεις υποστήριξης 

και εργασιακής επανένταξης.  

Ο πληθυσμός – στόχος του Προγράμματος είναι:  

- Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας 

Αστέγων ή Υπνωτήρια 

- Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των 

Δήμων 

- ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα  

- Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας 

- Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και έχουν συμπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Προγράμματος είναι: 
 

 Στέγαση 

 Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης 

 Ένταξη στην αγορά εργασίας 

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

 Συμβουλευτική  

 Διασύνδεση µε αρμόδιες Υπηρεσίες 

 

Καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού 

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

 

[Ενδεικτικά: Ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, Σχεδιασμός και υλοποίηση 

εξατομικευμένου Ατομικού Πλάνου Δράσης. Κατά περίπτωση, εξειδικευμένες υπηρεσίες 

συμβουλευτικής ως προς τη χρηστή διαχείριση των πόρων, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης 

(π.χ. διαχείριση υφισταμένων χρεών) ή νομικές υπηρεσίες, Κατά περίπτωση, διασύνδεση με 

αρμόδιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω.] 

 

 Εργασιακή συμβουλευτική και επανένταξη στην αγορά εργασίας 

 

[Ενδεικτικά: Συνεργασία με τα τοπικά Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ για 

παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην 

εργασία, Συνεργασία με τα τοπικά Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ για 

παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην 

εργασία, Υποβοήθηση των ωφελούμενων στην απόκτηση πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 

Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και αναζήτηση συνεργασίας με εργοδότες, Υποστήριξη και 

διαμεσολάβηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη] 

 

 Διοικητικά Καθήκοντα  

 

[Ενδεικτικά: Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων και αναφορών, Τήρηση και ενημέρωση φακέλων/ 

αρχείων] 

 



 
 
Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 

 Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνικής Εργασίας) 

 Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε θέσεις υποστήριξης ευπαθών ομάδων 

 Καλή γνώση αγγλικών  

 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ  

Επιθυμητά: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

 Προϋπηρεσία σε Δομές κατά της φτώχειας  

 Εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

Γενικά Προσόντα 

o Δεξιότητες επικοινωνίας 

o Οργανωτικές ικανότητες 

o Ομαδικό πνεύμα εργασίας 

o Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 



 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 22/02/2019  προς: e.maniatakou@praksis 

.gr αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : ΚΛ-ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 


