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 –
Κοινωνικοεπιστηµονικό προσωπικό

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ ή ΤΕ (Κοινωνικών επιστηµών)

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη
θέση εργασίας)
1.Σχεδιάσµός, εισήγηση και συντονισµός τοπικών προγραµµάτων δράσης και τοπικών
πρωτοβουλίών ή συµµετοχή σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και
διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του ∆ήµου και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων
κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2.Σχεδιάσµός και εισήγηση εφαρµογής κοινωνικών δοµών που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία.
3.Συντονισµός των φορέων ΑµεΑ και διαχείριση δικτυακής πλατφόρµας φορέων ΑµεΑ.
4.Σχεδιάσµός και εισήγηση για την λειτουργία του προγράµµατος µεταφοράς Ατόµων µε Αναπηρία
(Α.µεΑ.) µέσω του δικτύου «ΑΙΝΕΙΑΣ».
5. Σχεδιάσµός και εισήγηση της διοργάνωση εκδηλώσεων του Τµήµατος που αφορούν τα Α.µεΑ.
6.Ανάπτυξη προγραµµάτων-δράσεων κοινωνικής εργασίας (για ΑµεΑ, ηλικιωµένους και για άλλες
ευπαθείς οµάδες)
7.Σχεδιάσµός και εισήγηση για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην
ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς.
8.Μέριµνα για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου ∆ικτύου Τοπικών ∆οµών (Συµβουλευτικά Κέντρα και
Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους-Στέγη κακοποιηµένης γυναίκας)
για την αρωγή των θυµάτων έµφυλης βίας και την πρόληψη και καταπολέµησή της.
9. Μέριµνα για την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή της Χάρτας των
γυναικείων θεµάτων.
10. Σχεδιάσµός δράσεων ενηµέρωσης για το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις µορφές της έµφυλης
βίας (ενδοοικογενειακή-σεξουαλική παρενόχληση, παράνοµη διακίνηση και εµπορία γυναικών)
πρόληψης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για την εξάλειψη της έµφυλης βίας.
11.Συνεργασία µε φορείς (δικηγορικός Σύλλογος) για την παροχή νοµικών υπηρεσιών σε θύµατα
έµφυλης βίας.
12.Ανάπτυξη δράσεων για την άρση των κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο, και την
εξάλειψη στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των φύλων στην οικογένεια και την εργασία µέσω
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινής γνώµης.
13.Ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων µέσω συνεργασίας µε συναρµόδιους φορείς, Μ.Κ.Ο. και
γυναικείες οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες πληθυσµού
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(ΑµεΑ , άστεγοι κ.α.) και ιδιαίτερα γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (µετανάστριες,
πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, γυναίκες µε αναπηρία, φυλακισµένες και αποφυλακισµένες) και
γυναίκες σε µονογονεϊκή οικογένεια.
14.Προώθηση δράσεων και προγραµµάτων για την εναρµόνιση των επαγγελµατικών και
οικογενειακών υποχρεώσεων των γυναικών και την ισότιµη κατανοµή µεταξύ των φύλων των
αµειβόµενων και µη αµειβόµενων εργασιών στην οικογένεια.
15.Ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση µέσω
δικτύωσης και συνεργασίας µε φορείς σχετιζόµενους µε την αγορά εργασίας και την παροχή
επαγγελµατικής κατάρτισης, σε συνεργασία µε επαγγελµατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και
γυναικείες οργανώσεις µε στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων, την από
κοινού εκπόνηση και προώθηση δράσεων.
16.Ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή
τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων µέσω συνεργασίας µε τους αρµόδιους αιρετούς και αιρετές.
17.Συντονισµός κοινωνικών δοµών του Τµήµατος και συνεργασία µε το υπόλοιπο επιστηµονικό
προσωπικό
18.Συντονισµός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο (για παράδειγµα, µέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρµογής ενός «Τοπικού
Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)..
19.Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και Επιτροπές

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1.∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
2.ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ, ΜΚΟ Κ.Α.)
3.∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆.Θ. (ΕΣΠΑ)
4.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
5.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ).
6. ∆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 ή σχολής ΑΕΙ µε ειδικότητα Κοινωνικών επιστηµών της ηµεδαπής ή
ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
- Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος ή σχολής ΤΕΙ µε ειδικότητα Κοινωνικών επιστηµών της ηµεδαπής ή
ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Βασικές γνώσεις:
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Άριστη γνώση των Κοινωνικών ∆οµών της πόλης.
Πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ και διαχείρισης αρχείων.
Πολύ καλή γνώση στην επεξεργασία κειµένου
Καλή γνώση Επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων
Καλή γνώση υπηρεσιών διαδικτύου (Internet & email)
Άριστη γνώση σε επεξεργασία παρουσιάσεων.
Βασική γνώση των οικονοµικών διαδικασιών του ∆ήµου.
∆εξιότητες / Ικανότητες:
Επικοινωνία
∆ιαχείριση κρίσεων
Εργασία σε οµάδες
Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης προγραµµάτων

Να ενηµερώνεται διαρκώς για τις επιστηµονικές εξελίξεις του αντικειµένου του.
Ξένες γλώσσες:
Απαραίτητη 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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