
 

JOB DESCRIPTION 

Φροντιστής 
 Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στη Σάμο 

  

 Έκδοση: 1η  

 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Ιεραρχικά και λειτουργικά αναφέρεται στον Συντονιστή του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 

 

Γενικό Πλαίσιο:  

Η PR.A.K.S.I.S (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) είναι μία Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία σαν κύριο στόχο έχει την ολιστικού χαρακτήρα ενίσχυση, 

ενδυνάμωση και (επαν)ένταξη οικονομικά & κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, ομάδων και κοινωνιών 

ανεξαρτήτου φυλετικής, πολιτικής, θρησκευτικής, κοινωνικής διάκρισης. 

Ο εν λόγω φορέας έχει ως κύριο παραλήπτη των υπηρεσιών του έλληνες άπορους, ανασφάλιστους, 

άστεγους, οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες άσυλο/ πρόσφυγες και κάθε κοινωνικά αποκλεισμένη 

πληθυσμιακή ομάδα όπως ουσιοεξαρτώμενους, αθίγγανους, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας 

(trafficking), παιδιά των φαναριών, αποφυλακισμένους, παρέχοντας πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα 

και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης καθώς και εργασιακή συμβουλευτική. Κύριο 

μέλημα και απώτερος στόχος είναι η ολιστική αντιμετώπιση των κοινωνικά και οικονομικά 

αποκλεισμένων ομάδων που διαβιούν στις μεγαλουπόλεις και αποτελούν έναν «τέταρτο κόσμο» που 

βρίσκεται σε κίνδυνο.  

 

Περιγραφή Θέσης  

Ο φροντιστής θα απασχολείται στην Σάμο και θα υποστηρίζει την PRAKSIS στην κατάλληλη λειτουργία 

ενός κέντρου προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μέγιστης χωρητικότητας 25 παιδιών. 

Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η παροχή καθημερινής φροντίδας στα παιδιά που διαμένουν στο 

κέντρο φιλοξενίας και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον 

σκοπό αυτό. 

Ειδικά καθήκοντα 

 Εποπτεία, υποστήριξη και φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούνται στο κέντρο, έχοντας ως 

βασικό γνώμονα το ευημερία και το βέλτιστο συμφέρον τους. 

 Εκτέλεση των ειδικότερων καθηκόντων που ανατίθενται σε κάθε βάρδια, όπως διανομή 

φαγητού, πακέτων υγιεινής και λοιπών υλικών 

 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. 

 Διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας των παιδιών με μέλη της οικογένειάς τους κατά την 

διάρκεια παραμονής τους στο κέντρο φιλοξενίας 
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 Διεξαγωγή δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών (δομημένες 

δραστηριότητες, συνοδεία παιδιών σε βόλτες κλπ) 

 Επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου φιλοξενίας και διασφάλιση της τήρησης των 

συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας 

 Εκτέλεση λοιπών υποστηρικτών καθηκόντων που θα του/της ανατίθενται, ανάλογα με τις 

καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών, αλλά και τις σχετικές ανάγκες της καλής 

λειτουργίας του χώρου 

 Συνοδεία παιδιών κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους από την Σάμο σε κέντρα μακράς 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην ηπειρωτική Ελλάδα  

 Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας των 

παιδιών 

 

Προσόντα 

 Κάτοχος Τίτλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Κοινωνικές ή Παιδαγωγικές επιστήμες 

 Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης παιδιών και εφήβων 

 Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων 

 Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους 

 Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και 

κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου 

 Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια 

 Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων 

ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών 

 Η γνώση της αγγλικής ή / και των αραβικών ή / και των περσικών θα θεωρηθεί επιπλέον 

προσόν 

 Η μόνιμη κατοικία στη Σάμο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

 

Διάρκεια σύμβασης:  

 4 μήνες 

 

 

 

 

 


