ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει υπό την ευθύνη της την Κινητή Μονάδα
Ψυχικής Υγείας Λακωνίας, η οποία δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Στο
πλαίσιο διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της η Κινητή Μονάδα πρόκειται να προσφέρει υπηρεσίες
ψυχικής υγείας µέσω της Πράξης «Ολοκληρωµένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ' οίκον Νοσηλεία
από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ» µε Κωδικό ΟΠΣ 5045793,
που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020».

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η δράση αφορά στην παροχή µιας σειράς εξειδικευµένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, διευρύνοντας
το πεδίο δραστηριοποίησης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Λακωνίας. Η Πράξη, διάρκειας 18 µηνών, φιλοδοξεί να καλύψει τα ελλείµµατα που παρατηρούνται
στο επίπεδο πρόληψης αλλά και αντιµετώπισης διαταραχών ψυχικής υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες
ψυχικής υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ψυχικά ασθενείς, ενήλικες, ηλικιωµένους,
άτοµα µε αναπηρίες κ.α., τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα καθώς είτε δεν εξυπηρετούνται
πλήρως, είτε διαβιούν µοναχικά ή είναι εγκαταλελειµµένα είτε δεν έχουν επαρκείς οικονοµικούς
πόρους, χωρίς να αποµακρυνθούν από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα Έργο θα υλοποιηθεί µέσω
µιας τετραµελούς πολυκλαδικής οµάδας που θα αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό
Λειτουργό, Νοσηλευτή. Η Μονάδα φιλοδοξεί να διευρύνει τον κύκλο συνεργασιών της µε τοπικές
και εθνικές αρχές, όπως και µε φορείς, ερευνητικά κέντρα και οργανισµούς της κοινωνίας των
πολιτών µε στόχο την αποστιγµατοποίηση και το βέλτιστο συµφέρον της κοινότητας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την στελέχωση της πολυκλαδικής οµάδας η Διοίκηση της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καλεί τους υποψηφίους
να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους για την εξής θέση:
Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός
Η ειδικότητα αφορά εξαρτηµένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου και προοπτική επέκτασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού
i.

Απόφοιτος/η Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. , Α.Τ.Ε.Ι. ή ΤΕ.Ι.

ii.

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού

iii.

Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους. Επιθυµητή η προϋπηρεσία σε δοµή παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας

iv.

Γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο πιστοποιητικό)

v.

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)

vi.

Θα συνεκτιµηθούν συστατικές επιστολές από προηγούµενους εργοδότες

vii.

Ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντικείµενο, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία,
διοικητική και οργανωτική ικανότητα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
√ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο
υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να απαραίτητα να

γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
√ Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόµιµα
από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει,
σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική
πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Σηµ. α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά,
εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Ι.Τ.Ε.. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, ή απόφαση
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ή από το Σ.Α.Ε.Π., ή από το
Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.
β) οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής
ισοτιµίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Συνοδευτικό σηµείωµα στο οποίο να επισηµαίνεται επακριβώς η αιτούµενη θέση.
2. Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και
τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:
1. Θα πραγµατοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων
2. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διαδικασία
επιλογής προσωπικού της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του φορέα
www.mkoapostoli.gr
3. Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί το όνοµα του/ης επιτυχόντος/ούσας
4. Θα δοθεί δυνατότητα ενστάσεων
5. Οριστικοποίηση αποτελεσµάτων
6. Προσλήψεις.
Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Η παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο µέσω της ιστοσελίδας του φορέα για
10 ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον, στο διαδίκτυο και σε έντυπο/α εθνικής και τοπικής
εµβέλειας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι και

τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 10η Οκτωβρίου 2020. Η αποστολή
βιογραφικών, µαζί µε το συνοδευτικό σηµείωµα, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
n.katsiaras@mkoapostoli.gr.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

•

Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι υπεύθυνος για την εκτίµηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και
προνοιακών αναγκών των ατόµων, την υποστήριξη των σχέσεων µε την οικογένεια και µε το
κοινωνικό τους δίκτυο καθώς και για την συνεργασία µε την κοινότητα.
Συµµετέχει στο διαγνωστικό έργο µε τη διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και την
ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των ασθενών, του οικογενειακού και υποστηρικτικού τους
περιβάλλοντος καθώς και µε τη θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των αναγκών των ασθενών
στην κατάρτιση του Ατοµικού Θεραπευτικού Προγράµµατος.
Επίσης:
Αναλαµβάνει τη συστηµατική συνεργασία µε το οικογενειακό τους περιβάλλον στα πλαίσια της
ενεργοποίησης

τους

για

την

ανάπτυξη

υποστηρικτικών

σχέσεων

στην

προοπτική

της

αποκατάστασης τους.
•

Υποστηρίζει και προωθεί τα κοινωνικά δικαιώµατα των ψυχικά ασθενών, διευρύνοντας και
αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικοπρονοιακών παροχών, υπηρεσιών, πηγών και προγραµµάτων
υποστήριξης της κοινότητας.

•

Συνεισφέρει στο ευρύτερο προγράµµα παρέµβασης του Κατ’ Οίκον Τµήµατος για τη δηµιουργία
θεραπευτικής υποστηρικτικής ατµόσφαιρας.

•

Συµβάλει στη διασύνδεση της Μονάδας µε την κοινότητα µέσω της κοινωνικής µελέτης της
κοινότητας, της ανάλυσης της δυναµικής της, της επιλογής τρόπων συστηµατικής διασύνδεσης και
ένταξης του Κατ’ Οίκον Τµήµατος της Μονάδας στο κοινοτικό πλαίσιο, της εκτίµησης και
αξιοποίησης των κοινοτικών πηγών για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόµων, καθώς και
µέσω της ανάπτυξης προγραµµάτων αγωγής της κοινότητας σε θέµατα σχετικά µε ψυχικές
παθήσεις.

