Κοινωνικός παιδαγωγός για νυχτερινές βάρδιες στο Φάρο για ξενώνα
ασυνόδευτων ανηλίκων
Σχετικά με εμάς
Ο Φάρος είναι ένας χριστιανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014.
Στηρίζουμε τα ευάλωτα παιδιά και τους νέους πρόσφυγες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς
που είναι ασυνόδευτοι.
Ο Φάρος έχει ένα πρόγραμμα ‘streetwork’ που συνδέεται με το κέντρο ημέρας για κορίτσια
και το κέντρο ημέρας για αγόρια, όπου οι νέοι πρόσφυγες μπορούν να δημιουργήσουν
φιλίες και να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους. Σε συνέχεια του κέντρου ημέρας έχουμε
έναν ξενώνα που φιλοξενεί 22 ασυνόδευτους ανήλικους ηλικίας 10-16 ετών. Εδώ τα παιδιά
και οι νέοι μπορούν να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα άτομα που τους φροντίζουν,
να αποκαταστήσουν την ομαλότητα στην ζωή τους και να ανήκουν κάπου. Τους βοηθάμε
μέσα από διάφορες δραστηριότητες και τους υποστηρίζουμε ώστε να κάνουν σωστές
επιλογές ζωής και να πάρουν αποφάσεις. Δουλεύουμε διεπιστημονικά για να παρέχουμε
ατομική φροντίδα και να βοηθήσουμε τη νεολαία να χτίσει σχέσεις με το προσωπικό και
τους εθελοντές, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ζωή τους. Το
2018 δημιουργήσαμε το εκπαιδευτικό κέντρο «Horizon» για νέους, συμπεριλαμβανομένων
των αγοριών από τον ξενώνα. Η διδασκαλία μας ενσωματώνει τη δημιουργικότητα και την
επίλυση προβλημάτων με σκοπό να ενθαρρύνει τους νέους να σκέφτονται καινοτόμα, να
έχουν περιέργεια και να αποκτούν γνώση. Βασίζουμε το έργο μας σε μια ολιστική
προσέγγιση, όπου ταυτόχρονα χειριζόμαστε τις καθημερινές προκλήσεις δουλεύοντας
παράλληλα για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων.
Ψάχνουμε για
Ψάχνουμε για δυο δυναμικούς και συμπονετικούς φροντιστές με σχετικό επαγγελματικό
υπόβαθρο (εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, δάσκαλος, ψυχολόγος κ.λπ.) να συμμετάσχουν
στην ομάδα μας εναλλάσσοντας ημερήσιες και βραδινές βάρδιες στον ξενώνα μας.
Χρειάζεται να έχετε σχετική εμπειρία και να είστε παθιασμένοι με το να κάνετε τη διαφορά
για τους ευάλωτους νέους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου στη ζωή
τους. Θετικοί και καλοί στο να βλέπετε τις δυνατότητες του ατόμου και να είστε σε θέση να
βλέπετε μια προκλητική συμπεριφορά ως ευκαιρία να συνεργαστείτε με τους νέους. Να
παίρνετε πρωτοβουλίες ώστε να ξεκινάτε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες με τα
παιδιά. Να είστε καλοί στο να ακούτε και να καθοδηγείτε τους νέους και ικανοί στο να
ενεργήσετε για την κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων νέων. Να είστε σε θέση να
πραγματοποιήσετε επαγγελματικές αξιολογήσεις και να έχετε εμπειρία σε διεπιστημονική
ομάδα για την εξεύρεση λύσεων για τους νέους.
Επιπλέον, να είστε παρόντες και καλοί στην οικοδόμηση σχέσεων με τους νέους. Να
βλέπετε την αξία της εργασίας σε μια οργάνωση με υψηλό επαγγελματισμό.

Καθήκοντα
- Να είστε πρότυπο και να βοηθήσετε στη δημιουργία καλών συνηθειών
- Υποστήριξη και ενθάρρυνση στους νέους
- Να ενθαρρύνετε τους νέους να παρακολουθήσουν το σχολείο και να συμμετάσχουν στις
καθημερινές δραστηριότητες
- Να παρέχετε μια καλή ώρα για ύπνο και μια καλή πρωινή ατμόσφαιρα
- Να εξασφαλίζετε ασφάλεια και συναισθηματική υποστήριξη
Πρόσθετες προσωπικές ιδιότητες
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Ομαδικό πνεύμα
Υψηλό επίπεδο ευελιξίας
Δυνατότητα διατήρησης εμπιστευτικότητας
Θερμή αντιμετώπιση προς τους ανθρώπους
Επίγνωση των δικών σας περιορισμών και πότε πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια /
συμβουλές
g. Προνοητικός & ενθουσιώδης
h. Δέσμευση στην συνεχή επαγγελματική εξέλιξη
i. Σωματικά υγιής

Για να στείλετε αίτηση, παρακαλώ στείλτε συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σας
στο jobs@faros.org.gr μέχρι 19 Οκτωβρίου 2019. Παρακαλώ γράψτε “Κοινωνικός
παιδαγωγός” στο θέμα του email. Θα ζητηθούν πιστοποιητικά ποινικού μητρώου.

Social pedagogue for night shifts in Faros shelter for

unaccompanied minors
About us
Faros is a Christian non-profit organization established in 2014. We support vulnerable
refugee children and youth, with a special focus on those who are unaccompanied.
Faros has a street work program that is connected to our day center for girls, and our day
center for boys, where young refugees can build friendships and have their basic needs
covered. In continuation of our day center we have a shelter that houses 22 unaccompanied
minors aged 10-16 years. Here the children and youth can build trust to caring adults,
restore normality and a place they belong. We help them through various activities and
support them in making critical life choices and decisions. We work interdisciplinary to
provide individual care and help youth build relationships with staff and volunteers, who
can act as role models and primary caregivers. In 2018, we established a training center
‘Horizon’ for youth, including the boys from the shelter. Our teaching method integrates
creativity and problem solving for the purpose of inspiring youth to think innovatively, be
curious and acquire knowledge. We base our work on a holistic approach, where we both
handle their challenges at the same time work to find long-term solutions.
We are looking for
We are looking for a dynamic and empathic caretaker with a relevant professional
background (educator, pedagogue, teacher, psychologist, etc.) to join our team and carry
out night shifts in our shelter. You have relevant experience and are passionate about
making a difference for vulnerable refugee youth during a critical period in their lives. You
are positive and good at seeing potential in the individual, and are able to see challenging
behavior as an opportunity to work with the youth. You are an initiator who can take the
initiative to a talk with the youth on the bed. You are good at listening to and guiding youth,
and are capable of looking for and acting on the needs of vulnerable youth. You are able to
carry out professional assessments and experienced in working in an interdisciplinary team
about finding solutions for youth.
In addition, you are present and good at building relations with young people. You see the
value of working in a value-based organization with high professionalism.
Assignments
- Be a role model and help with creating good habits
- Support and encourage the youth
- Motivate the youth to attend school and to make a meaningful day
- Provide a good bedtime and morning atmosphere
- Ensure protection and emotional support

Additional personal qualities
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Self-starter/Able to take own initiative
Team worker
High level of flexibility
Ability to retain and maintain confidentiality
Relates warmly to people
Awareness of own limitations and when to seek help/advice
Proactive and enthusiastic
Commitment to their own and others’ continuing professional development
Physically fit

To apply, please send a letter of motivation, your CV and references to jobs@faros.org.gr by
19 October 2019. Please write “Social pedagogue” in the email subject line. Certificates of
no criminal record will be requested.

