Θέση εργασίας για κοινωνικό λειτουργό: Κέντρο οικογενειών και
street work
Τελική Ημερομηνία: 20 June 2018
Θέση
Ομάδα
Τοποθεσία
Είδος απασχόλησης
Διάρκεια απασχόλησης

Κοινωνικός Λειτουργός
Street Work- Κέντρο Οικογενειών
Αθήνα, Ελλάδα
Πλήρης απασχόληση
Έως 31.12.2018 με πιθανότητα επέκτασης

1. Βασική αρμοδιότητα
a. Ο εντοπισμός ευάλωτων ασυνόδευτων παιδιών στους δρόμους της Αθήνας,
η χορήγηση βασικής πληροφόρησης σχετικά με το Φάρο και η παραπομπή
επείγοντων υποθέσεων στο κέντρο ημέρας του Φάρου.
b. Ο συντονισμός επαγγελματικής βοήθειας για ευάλωτες γυναίκες και παιδιά
πρόσφυγες στο κέντρο οικογενειών του Φάρου.
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
a. Συμμετοχή στο street work
b. Υπεύθυνος για την αναγνώριση ευάλωτων ασυνόδευτων παιδιών στους
δρόμους
c. Υπεύθυνος για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τον Φάρο
d. Υπεύθυνος για την παραπομπή ασυνόδευτων παιδιών σε σχετικές
υπηρεσίες αναλόγως των αναγκών
e. Καθημερινές συναντήσεις με τον συντονιστή του Mobile Unit και τον
μεταφραστή για την αξιολόγηση της κατάστασης των ανηλίκων.
f. Ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά
g. Υπεύθυνος για την αξιολόγηση των προσφύγων γυναικών που
επισκέπτονται το κέντρο ημέρας.
h. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των ευάλωτων περιπτώσεων και την
υποβολή παραπομπών βάσει των αναγκών.
i. Τακτικές συναντήσεις με τον υπεύθυνο της ομάδας για τον εντοπισμό
ευάλωτων περιπτώσεων.
j. Ενημέρωση της βάσης δεδομένων για τις οικογένειες προσφύγων και
ενημέρωση των προφίλ τους
k. Υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ευημερίας των προσφύγων και των
καθημερινών καθηκόντων της κοινωνικής εργασίας
l. Συντονισμός των μεταφραστών για την κάλυψη των αναγκών για
μετάφραση στο κομμάτι της κοινωνίκής εργασίας
m. Υποστήριξη της υλοποίησης έργων στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα
3. Προσόντα
a. Εκπαιδευμένος κοινωνικός λειτουργός
b. Εμπειρία στην εργασία με παιδιά και γυναίκες πρόσφυγες
4. Χαρακτηριστικά
a. Ικανότητα να παίρνει πρωτοβουλία.
b. Ομαδικό πνεύμα

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Επιθυμία να βλέπει το καλύτερο στους ανθρώπους
Ευελιξία
Ικανότητα να διατηρεί την ηρεμία σε πιεστικές καταστάσεις
Ικανότητα διατήρησης της εμπιστευτικότητας
Συνειδητοποίηση των προσωπικών περιορισμών και οριών
Πρωτοβουλία και ενθουσιασμό

Αποστολή βιογραφικού στο: jobs@faros.org.gr

Job description for social worker: Family centre and street work
Closing date: 20 June 2018
Role
Team
Location
Employee type
Length of employment

Social worker
Street-work and Family Centre
Athens, Greece
Full-time
Until 31.12.2018 with possibility of extension

1. Main purpose of the job
i. To locate vulnerable unaccompanied minors on the streets of Athens, provide
basic information about Faros and bring urgent cases to Faros drop-in centre
j. To coordinate professional assistance for vulnerable refugee women and
children in Faros family centre
2. Duties and responsibilities:
a. Facilitating street work
b. Responsible for identifying vulnerable unaccompanied minors on the streets
c. Responsible for providing unaccompanied minors with basic information about
Faros
d. Responsible for referring unaccompanied minors to relevant services
according to their needs.
e. Daily meetings with Mobile Unite Coordinator and translator to evaluate on the
situation of the minors.
f. Responding to emergencies
g. Responsible for assessment of refugee women entering the family centre
h. Responsible for following up on vulnerable cases and making referrals as
needed.
i. Regular meetings with Team Leader to identify vulnerable cases
j. Updating database for refugee families and updating their profiles
k. Responsible for ensuring refugees well-being and social work day-to-day tasks
l. Coordination of translators in relation to cover translation for social work
m. Support implementation of projects in existing programs
3. Qualifications
a. Trained social worker
b. Experience working with refugee children and/or women
4. Personal qualities
a. Self-starter/able to use own initiative.
b. Team player
c. Looking for the best in people and is good at empowering others
d. High level of flexibility
e. Looking for solutions and has the ability to keep calm in stressful situations
f. Ability to retain and maintain confidentiality
g. Relates warmly to people
h. Awareness of own limitations and when to seek help/advice
i. Proactive and enthusiastic
Send your application and CV to email: jobs@faros.org.gr

