Αθήνα, 19/03/2020
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. Σύντομη περιγραφή Φορέα
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων
Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί
το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην
εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε
περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες,
ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε
πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση.
Για την επίτευξη του
ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη.
Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ε.Ε.Σ. συνεργάζεται με τη
Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους
άλλων χωρών για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις διεθνούς βοήθειας και την αποστολή
ανθρωπιστικού υλικού. Επιπλέον στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2015, υλοποιείται σε
συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και
Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών το Σχέδιο Επείγουσας Έκκλησης για βοήθεια στους
πρόσφυγες και μετανάστες. Στην Ελλάδα, το έργο του Ε.Ε.Σ., είναι πολυδιάστατο (κοινωνική
πρόνοια, Ιατρονοσηλευτική φροντίδα, αναζήτηση και επανασύνδεση οικογενειών,
εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών, διάδοση των αρχών Διεθνούς Ανθρωπιστικού
Δικαίου, προσέλκυση νέων για την προώθηση μέσω του εθελοντισμού των θεμελιωδών
αρχών και ανθρωπιστικών αξιών του Κινήματος κλπ.) υλοποιείται σε 88 Περιφερειακά
Τμήματα.
2. Περιγραφή του προγράμματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού-Cosco “Children
Included”
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Συνηγόρου του Παιδιού περίπου 30.000 παιδιά ηλικίας
15-17 ετών αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο κάθε χρόνο και να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας, λόγω συνθηκών ακραίας φτώχειας που βιώνουν και λόγω κοινωνικού
αποκλεισμού. Το παρόν πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και κινείται σε δύο (2) κεντρικούς άξονες:
1) Στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής παιδιών που διαβιούν στα όρια της
οικονομικής και κοινωνικής ανέχειας, σε σχολικές εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες δια μέσου επιδότησης δράσεων σε τριάντα (30) σχολικές μονάδες
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(Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), στην περιοχή της Αθήνας (Σεπόλια, Ακαδημία
Πλάτωνος και Κολωνός) και στην περιοχή του Πειραιά (Καμίνια, Κερατσίνι,
Δραπετσώνα, Πέραμα και Σαλαμίνα).
2) Στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής στη διαδικασία προετοιμασίας των
Πανελληνίων εξετάσεων δια μέσου χορηγήσεως ογδόντα (80) υποτροφιών σε
παιδιά ‘Γ Λυκείου που προέρχονται από οικογένειες με έντονα οικονομικά
προβλήματα, στην περιοχή του Πειραιά (Καμίνια, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Πέραμα
και Σαλαμίνα).
Το πρόγραμμα ΕΕΣ-Cosco στοχεύει:







Στη βελτίωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών
Στη συμμετοχή σε σύγχρονες και πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες
Στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης
Στην ανάπτυξη συνεργατικών και φιλικών σχέσεων
Στην προώθηση του ομαδικού πνεύματος και της υγιούς συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης
Στην προώθηση του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της κατανόησης μεταξύ των
μελών της ομάδας

3. Περιγραφή θέσης
Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται
να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη μίας (1)
θέσης ψυχολόγου.
4.







Απαιτούμενα προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου Τμήματος Ψυχολογίας
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Δεξιότητες στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση δράσεων
Δεξιότητες στο συντονισμό, στην αξιολόγηση και την αποτίμηση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
Ικανότητες συγγραφής εκθέσεων πεπραγμένων και αποτύπωσης έργου
Επικοινωνιακές δεξιότητες

5. Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:
• Συνεργασία και συντονισμός με σχολικές μονάδες για την υλοποίηση εκπαιδευτικών
δράσεων
• Αξιολόγηση, εντοπισμός και κάλυψη των αναγκών που διαπιστώνονται κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης του έργου
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• Εφαρμογή, επιτήρηση και αξιολόγηση των σχολικών δράσεων
• Επικοινωνία και συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για την
πορεία και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών δράσεων
• Επικοινωνία και συνεργασία με τον επωφελούμενο πληθυσμό που είναι δικαιούχοι
των υποτροφιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή πορεία της εκπόνησης του
προγράμματος και η διαπίστωση και κάλυψη τυχόν κενών και παραλείψεων
• Συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες συντονισμού, τήρηση πρακτικών βάσει των
υφιστάμενων γραμμών επικοινωνίας
Για την ανωτέρω θέση απαιτούνται:
 Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν
έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων
π.χ. κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής
ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης
παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων,
προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης
πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο
22 του Ν.4375/2016.
Στη φάση κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας, μπορεί να συμπεριληφθεί αντί για
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία να
βεβαιώνει τα ανωτέρω. Επίσης να αναφέρεται σε αυτή, ότι στην περίπτωση που επιλεγεί
για τη συγκεκριμένη θέση θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο έκαστη
 Βιογραφικό σημείωμα
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θεωρούνται προαπαιτούμενα προκειμένου η αίτηση
υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη. Η έλλειψη έστω και ενός εκ των ανωτέρω συνιστά
λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης.

α. Απόφοιτος πτυχίου ΑΕΙ
τμήματος Ψυχολογίας και
Άδεια
Άσκησης
Επαγγέλματος

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
30 βαθμοί

Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας
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β. Γνώση αγγλικής γλώσσας

30 βαθμοί

γ. Συνέντευξη

40 βαθμοί
100 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ

Πτυχίο/βεβαίωση αγγλικής
γλώσσας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου,
6ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 19/03/2020 έως και 24/03/2020,
από 9.00 έως 14.00.
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο
οποίο θα αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Το σύνολο των
δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του
οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:
- Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου).
Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως
επικυρωμένα.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο
φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας
(24/03/2020, ώρα 14:00), και να προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα ή το αποδεικτικό
κατάθεσης. Με την παραλαβή της αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αριθμό
πρωτοκόλλου αιτήσεως από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΕΣ. Αιτήσεις που υποβάλλονται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, με την περάτωση της διαδικασίας επιλογής. Τυχόν ενστάσεις κατά των
αποτελεσμάτων θα γίνουν δεκτές εντός τριημέρου από την ανάρτηση των εν λόγω
αποτελεσμάτων και θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι ενιστάμενοι θα
ενημερωθούν εγγράφως για την πορεία της ένστασής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφόρηση εγγράφως μέσω email στο swd@redcross.gr.
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