Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας
Τµήµα:
Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Ισότητας των Φύλων
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):
-

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος του Τµήµατος Κοινωνικής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Κοινωνική Λειτουργός

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση
εργασίας)
1.∆ιεξαγωγή Κοινωνικών Ερευνών:
α. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής και συµµετοχή στην Οµάδα Προστασίας Ανηλίκων, στο ∆ικτυο
Ορέστης.
β.Μετά από αίτηση κατοίκου για παροχές του ∆ήµου (π.χ. Κοινωνικο Παντοπωλείο, Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής, κτλ.)
2.Παρακολούθηση, συντονισµός και αξιολόγηση όλων των ∆οµών παροχής Τροφίµων (Κοινωνικό
Παντοπωλείο, έκτακτη διανοµή τροφίµων και ρούχων , Συσσίτια) όπως και των υπόλοιπων
κοινωνικών δοµών του Τµήµατος.
3.Παρακολούθηση και οργάνωση της λειτουργίας των ∆οµών Αντιµετώπισης της Φτώχειας.
4.Οργανώση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δικτύωσης τοπικών φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας, όπως:
-οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου,
-οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου,
-οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
-οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους,
-τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων – χρηστών και των συλλόγων τους.
5.∆ιενέργεια κοινωνικών διαµεσολαβήσεων – παραποµπών σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Νοσοκοµεία,
Ιδρύµατα κλπ.
6.∆ιαχείριση των δωρεών τροφίµων
7. Επικοινωνία µε φορείς, Οργανισµούς, πολίτες, υπηρεσίες κ.α., προκειµένου να οργανωθούν,
συντονίστούν δράσεις για θέµατα πρόληψης νεανικής παραβατικότητας και πρόληψης εξαρτήσεων
σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. ∆ιοργανώνει σε συνεργασία µε τις ∆ηµοτικές Κοινότητες σχετικές
ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε υπόλοιπο επιστηµονικό προσωπικό του Τµήµατος.
8. Εισήγηση της στήριξης αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών µε την παραχώρηση
δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς σε συνεργασία µε το Τµήµα Απαλλοτριώσεων
Κτηµατολογίου και ∆ηµοτικής Περιουσίας ή µε την παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών
διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης.
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9. Εισήγηση της δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους
σοβαρούς λόγους.
10. Συντονισµός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο (για παράδειγµα, µέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρµογής ενός «Τοπικού
Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»).
11. Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και Επιτροπές

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
(∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ Κ.Α.)
3.∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆.Θ. (ΕΣΠΑ)
4.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
5.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
6.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.
7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:
- Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή των
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
-Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ της ηµεδαπής ή των
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας
- Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού.

Βασικές γνώσεις:
Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ
Άριστη γνώση των Κοινωνικών ∆οµών της πόλης όλων των υπηρεσιών.
∆εξιότητες / Ικανότητες:
Επικοινωνία
∆ιαχείριση κρίσεων
Εργασία σε οµάδες
Εµπειρία στη λειτουργία Κοινωνικών ∆οµών.
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Γνώση του κώδικα ηθικής δεοντολογίας του επαγγέλµατός του
Να ενηµερώνεται διαρκώς για τις επιστηµονικές εξελίξεις του αντικειµένου του/της
Ξένες γλώσσες:
Επιθυµητή η γνώση ξένης γλώσσας
Εµπειρία:
Επιθυµητή η εµπειρία σε συναφές αντικείµενο στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα.

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:
Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:
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……………….

……………..

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

……………….

……………..

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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