Kοινωνικοί παιδαγωγοί για βάρδιες στον Φάρο για τον ξενώνα
ασυνόδευτων ανηλίκων
Σχετικά με εμάς
Ο Φάρος είναι ένας χριστιανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014.
Στηρίζουμε τα ευάλωτα παιδιά και τους νέους πρόσφυγες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς
που είναι ασυνόδευτοι.
Ο Φάρος έχει ένα πρόγραμμα ‘streetwork’ που συνδέεται με το κέντρο ημέρας για κορίτσια
και το κέντρο ημέρας για αγόρια, όπου οι νέοι πρόσφυγες μπορούν να δημιουργήσουν
φιλίες και να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους. Σε συνέχεια του κέντρου ημέρας έχουμε
έναν ξενώνα που φιλοξενεί 22 ασυνόδευτους ανήλικους ηλικίας 10-16 ετών. Εδώ τα παιδιά
και οι νέοι μπορούν να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα άτομα που τους φροντίζουν,
να αποκαταστήσουν την ομαλότητα στην ζωή τους και να ανήκουν κάπου. Τους βοηθάμε
μέσα από διάφορες δραστηριότητες και τους υποστηρίζουμε ώστε να κάνουν σωστές
επιλογές ζωής και να πάρουν αποφάσεις. Δουλεύουμε διεπιστημονικά για να παρέχουμε
ατομική φροντίδα και να βοηθήσουμε τη νεολαία να χτίσει σχέσεις με το προσωπικό και
τους εθελοντές, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ζωή τους. Το
2018 δημιουργήσαμε το εκπαιδευτικό κέντρο «Horizon» για νέους, συμπεριλαμβανομένων
των αγοριών από τον ξενώνα. Η διδασκαλία μας ενσωματώνει τη δημιουργικότητα και την
επίλυση προβλημάτων με σκοπό να ενθαρρύνει τους νέους να σκέφτονται καινοτόμα, να
έχουν περιέργεια και να αποκτούν γνώση. Βασίζουμε το έργο μας σε μια ολιστική
προσέγγιση, όπου ταυτόχρονα χειριζόμαστε τις καθημερινές προκλήσεις δουλεύοντας
παράλληλα για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων.
Ψάχνουμε για
Ψάχνουμε για δυο δυναμικούς και συμπονετικούς φροντιστές με σχετικό επαγγελματικό
υπόβαθρο (εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, δάσκαλος, ψυχολόγος κ.λπ.) να συμμετάσχουν
στην ομάδα μας εναλλάσσοντας ημερήσιες και βραδινές βάρδιες στον ξενώνα μας.
Χρειάζεται να έχετε σχετική εμπειρία και να είστε παθιασμένοι με το να κάνετε τη διαφορά
για τους ευάλωτους νέους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου στη ζωή
τους. Θετικοί και καλοί στο να βλέπετε τις δυνατότητες του ατόμου και να είστε σε θέση να
βλέπετε μια προκλητική συμπεριφορά ως ευκαιρία να συνεργαστείτε με τους νέους. Να
παίρνετε πρωτοβουλίες ώστε να ξεκινάτε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες με τα
παιδιά. Να είστε καλοί στο να ακούτε και να καθοδηγείτε τους νέους και ικανοί στο να
ενεργήσετε για την κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων νέων. Να είστε σε θέση να
πραγματοποιήσετε επαγγελματικές αξιολογήσεις και να έχετε εμπειρία σε διεπιστημονική
ομάδα για την εξεύρεση λύσεων για τους νέους.
Επιπλέον, να είστε παρόντες και καλοί στην οικοδόμηση σχέσεων με τους νέους. Να
βλέπετε την αξία της εργασίας σε μια οργάνωση με υψηλό επαγγελματισμό.
Καθήκοντα
- Να είστε πρότυπο και να βοηθήσετε στη δημιουργία καλών συνηθειών
- Συνεργασία με τις επιστημονικές ομάδες μας για την ανάπτυξη ξεχωριστών σχεδίων
δράσης
- Υποστήριξη και ενθάρρυνση στους νέους
- Μέντορας σε οικογενειακή ομάδα

- Να ενθαρρύνετε τους νέους να παρακολουθήσουν το σχολείο και να συμμετάσχουν στις
καθημερινές δραστηριότητες
- Οργάνωση δραστηριοτήτων μαζί με την ομάδα
- Να παρέχετε μια καλή ώρα για ύπνο και μια καλή πρωινή ατμόσφαιρα
- Να εξασφαλίζετε ασφάλεια και συναισθηματική υποστήριξη
Όροι απασχόλησης για αλλοδαπούς
Περίοδος απασχόλησης: 6 μήνες
Ημερομηνία έναρξης 1 Σεπτεμβρίου 2019 ή το συντομότερο δυνατό μετά
Στείλτε το βιογραφικό σας και την συνοδευτική επιστολή στο kirk@faros.org.gr μέχρι τις 20
Αυγούστου.

