Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίηση του προγράμματος «Child Protection
Intervention on Samos, Chios, Lesvos, & NFE on Samos», το οποίο χρηματοδοτείται από το UNHCR (United Nations
High Commissioner for Refugees), που υλοποιεί στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά:

o

Ένα (1) συνεργάτη για την θέση του Case Worker στο νησί της Σάμου, με κωδικό Θέσης ΣΑΜΟΣ_CASE WORKER

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 Πτυχίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που
βρίσκονται σε κίνδυνο ή διαχείριση περιστατικών SGBV.

 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
Στα καθήκοντα του Case Worker περιλαμβάνονται:







Διαχείριση υποθέσεων (case management) και παρέμβαση






Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης

o

Λήψη παραπομπών για διερεύνηση και κοινωνική υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες
Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών εκτιμήσεων περιπτώσεων
Σχεδιασμός πλάνων διαχείρισης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
Τακτική παρακολούθηση και υποστήριξη παιδιών ή/και των συγγενών τους μέσω επισκέψεων ή
προκαθορισμένων συναντήσεων/ συνεδριών
Παραπομπή ιατρικών και νομικών θεμάτων
Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
Συμμετοχή σε δράσεις Outreach
Ένα (1) συνεργάτη για την θέση Διερμηνέα Farsi στο νησί της Σάμου με κωδικό θέσης ΣΑΜΟΣ_FARSI
Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
- 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
- Άριστη γνώση Farsi
- Άριστη γνώση Ελληνικών
- Καλή γνώση Αγγλικών

o

Ένα (1) συνεργάτη για την θέση του Διερμηνέα Αραβικών στο νησί της Σάμου με κωδικό θέσης :

ΣΑΜΟΣ_ΑΡΑΒΙΚΑ
Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
- 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
- Άριστη γνώση Αραβικών
- Άριστη γνώση Ελληνικών

Ο ρόλος του Διερμηνέα καλύπτει μεταξύ άλλων:
- Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας, σε γλώσσα, που κατανοεί το κάθε παιδί ή/και οι συγγενείς του,
μεταξύ της ομάδας στόχου και του επιστημονικού προσωπικού
- Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη αναγκών και διαχείριση των αιτημάτων της ομάδας στόχου.
- Συμμετοχή σε δράσεις Οutreach

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 23/08/2021 προς: hr@praksis.gr.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να
συνεργαστούν.

