ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΗ ΣΟΤ/ΣΗ ΤΠ.ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ (PROJECT MANAGER) 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ERASMUS+ ΚΑ2
Τν Παλειιήλην Σσκαηείν Σπκβνύισλ Νέσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ
1. “European youth workers unite to empower youth and youth field–Youth worker is a
lifestyle, θσδηθόο πξνγξάκκαηνο 2021-1-EE01-KA220-YOU-000029060, Erasmus+
Programme, ΚA2 - Σπκπξάμεηο Σπλεξγαζίαο,
2. “The Future of Youth Work"ers", θσδηθόο αίηεζεο KA220-YOU-E80AC543 Erasmus+
Programme, Key Action 2 Σπκπξάμεηο Σπλεξγαζίαο,
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε έλα (1) άηνκν (ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ηδησηηθνύ
δηθαίνπ/εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε), γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ηηο
31/12/2023 θαη κε αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ θαη θαιεί ηα
ελδηαθεξόκελα κέιε λα ππνβάινπλ Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε ζέζε ηνπ/ηεο ππ.
δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ (Project Manager).

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ
1. European youth workers unite to empower youth and youth field–Youth worker is
a
lifestyle,
κωδικόρ
ππογπάμμαηορ
2021-1-EE01-KA220-YOU-000029060,
Erasmus+ Programme, ΚA2 - ςμππάξειρ ςνεπγαζίαρ
36 μήνερ ζςνολική διάπκεια - 01.11.2021 έωρ 31.10.2024
Τν
έξγν
έρεη
4
βαζηθνύο
ζηόρνπο:
1) λα δηεξεπλήζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ ζπκβνύισλ λέσλ θαη ηελ αλαγλώξηζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ
ηεο
εξγαζίαο
γηα
ηνπο
λένπο
κε
ζηόρν
ηελ
αλαγλώξηζε
ηεο,
2)ηελ αύμεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηεο εξγαζίαο γηα λένπο κέζσ
βειηησκέλσλ ζρεδίσλ θαηάξηηζεο θαη δηαύισλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπκβνύισλ λέσλ
ζηελ Δπξώπε (ηόζν ηεο ΔΔ όζν θαη ησλ ρσξώλ ΣηΔ),
3) λα πξνεηνηκάζεη, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εθαξκόζεη έλα επξσπατθό δίθηπν/έλσζε
εξγαδνκέλσλ γηα λένπο (ζπκβνύισλ λέσλ), βαζηζκέλν ζε πξάζηλεο θαη θαηλνηόκεο
πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη λα αλαιύζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο
δπλαηόηεηεο ρξήζεο (πξάζηλσλ θαη ςεθηαθώλ) εξγαιείσλ γηα κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ,
4) λα αλαπηύμεη θαη λα βειηηώζεη ηηο δεμηόηεηεο ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ κειώλ ηνπ, λα
δεκηνπξγήζεη παθέηα θαηάξηηζεο θαη άιισλ απαξαίηεησλ ππεξεζηώλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ εζληθώλ ελώζεσλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο πνηόηεηαο ηεο εξγαζίαο γηα λένπο.

4 Project Results
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Φαξηνγξάθεζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο εξγαζίαο γηα ηε λενιαία
(πνιηηηθέο, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θνηλσληθή αλαγλώξηζε
ηνπ ζπκβνύινπ λέσλ θιπ)
Γεκηνπξγία εγγξάθσλ γηα ηελ πεξηγξαθή πνιηηηθήο, θαλόλεο ESG θαη άιια απαξαίηεηα
έγγξαθα γηα ηελ ίδξπζε ελόο επξσπατθνύ νξγαληζκνύ, παξαδείγκαηα από άιιεο
νξγαλώζεηο
Έξεπλα θαη κειέηε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ελώζεσλ Σπκβνύισλ Νέσλ ζηελ
Δπξώπε (πξνθιήζεηο, πξαθηηθέο, πξνβιήκαηα, θ.ιπ.)
Γεκηνπξγία νδεγνύ εθπαίδεπζεο γηα αξράξηνπο ζπιιόγνπο/ζσκαηεία Σπκβνύισλ Νέσλ

5 LTTA
●
●
●
●
●

Σεκηλάξην βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη επθαηξηώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο εξγαζίαο γηα ηε
λενιαία
Σεκηλάξην γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθώλ γηα ηελ εξγαζία γηα λένπο θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο
εξγαζίαο ησλ λέσλ
Σρέδην θαηάξηηζεο γηα ζηξαηεγηθή ESG, ςεθηαθά θαη πεξηβαιινληηθά εξγαιεία
δηαρείξηζεο, επηθνηλσλίαο θιπ (επηέμβπιορ 2022- Δλλάδα)
Σρέδην θαηάξηηζεο γηα αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε
αλαγλώξηζε
Σρέδην θαηάξηηζεο πξνζσπηθνύ θαη κειώλ ζσκαηείσλ ζρεηηθά κε Χεθηαθά εξγαιεία

“The Future of Youth Work"ers", κωδικόρ αίηηζηρ KA220-YOU-E80AC543
Erasmus+ Programme, Key Action 2 ςμππάξειρ ςνεπγαζίαρ,
24 μήνερ ζςνολική διάπκεια: 01-11-2021 εωρ 01-11-2023
2.

Τν έξγν «The Future of Youth Workers» έρεη 3 βαζηθνύο άμνλεο. Ο πξώηνο ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάγθε ραξηνγξάθεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο αιιά θαη θαηαγξαθήο θαη
αμηνιόγεζεο πξνζόλησλ ησλ Σπκβνύισλ Νέσλ ζηελ Δπξώπε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηελ δνπιεηά
πνπ γίλεηαη από ηηο Δζληθέο Δλώζεηο(Σσκαηεία) Σπκβνύισλ Νενιαίαο. Σηνλ δεύηεξν άμνλα νη
εηαίξνη ζα εξεπλήζνπλ εάλ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο επαγγεικαηηώλ ζπκβνύισλ λέσλ είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηα ζεκειηώδε έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρώξν ηεο Νενιαίαο θαη κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά
ηε Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηε Νενιαία 2019/27. Έλαο ηξίηνο άμνλαο/ζηόρνο ζρεηίδεηαη κε ην
ζρεδηαζκό κηαο επξσπατθήο πξόηαζεο γηα ηελ πξνηππνπνίεζε θαηάξηηζεο ησλ ζπκβνύισλ
λέσλ.
Η αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνγξάκκαηνο “The Future of Youth Work”, πεξηέρεη 3 Γηαθξαηηθέο
Σπλαληήζεηο(TPM), 14 δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο, 3 Γξαζηεξηόηεηεο Γηάδνζεο (Multiplier
Events), 3 απνηειέζκαηα (Project results) θαη 1 ζρέδην θαηάξηηζεο (Training Course - Design
Thinking Training for TOP Youth Workers).

3 PROJECT RESULTS
- Φαξηνγξάθεζε Πξαθηηθώλ Δθπαίδεπζεο Δξγαδνκέλσλ Νέσλ
- Youth Workers Training Tune Mapping - αλάιπζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη θαηα πόζν
απηή ζπλδέεηαη κε ηα ζεκειηώδε έγγξαθα ηεο Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα
ηεο Νενιαίαο
- Σπλδεκηνπξγία θαη ζπλ-ζρεδηαζκόο TOP Youth Workers(Training of Professional Youth
Workers)
Απηά ηα ηξία project results ζθνπεύνπλ λα έξζνπλ ζε ζύκπιεπζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο Βόλλε
(Bonn Process) πνπ αλαπηύρζεθε ζηo 3o Youth Work Convention θαηά ην νπνίν γελλήζεθε θαη
ε ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δζληθώλ Δλώζεσλ Δπαγγεικαηηώλ
Σπκβνύισλ Νέσλ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
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●
●

●
●
●
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●

●
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●

Σρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ησλ δηαθξαηηθώλ ζρεδίσλ θαζώο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ησλ έξγσλ, όπσο απηέο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί από ηνπο ζπληνληζηέο,
Γηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ θαη πξόηαζε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
ηνπ έξγνπ.
Άκεζε πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ έξγσλ, όπσο ε ζύληαμε
κειεηώλ/αλαθνξώλ/παξαδνηέσλ, ν ζρεδηαζκόο θαη ε νξγάλσζε εθδειώζεσλ θ.ι.π.
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη
αλζξώπηλσλ πόξσλ.
Σπληνληζκόο ηεο πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ησλ έξγσλ όπσο αλαηίζεληαη από ηνπο
επηθεθαιήο εηαίξνπο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηειηθή παξάδνζε.
Γηαζθάιηζε ηεο νινθιεξσκέλεο θαη ελεκεξσκέλεο ηεθκεξίσζεο ηνπ έξγνπ.
Σπκβνιή ζηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεώλ γηα έξγα θαη ζηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο.
Σπκκεηνρή ζηηο κεληαίεο δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ θάζε
πξνγξάκκαηνο.
Σύληαμε πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, γηα ηε
ζπκκεηνρή ζπκβνύισλ λέσλ ζηα ζρέδηα θαηάξηηζεο. Δπηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη
ππνζηήξημε ηνπο (εύξεζε θαη αγνξά εηζηηεξίσλ, εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε, ελεκέξσζε,
απνινγηζκόο από θνηλνύ ησλ ζρεδίσλ θαηάξηηζεο θ.α.)
Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη
αλαιάβεη ην ΠΣΣΝ.
Διεύζεξν σξάξην κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο
Σπγγξαθή ηξηώλ ελδηάκεζσλ θαη ελόο ηειηθνύ απνινγηζκνύ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή
γιώζζα γηα θάζε πξόγξακκα.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Α. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Α.1 Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκό κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε
επξσπατθώλ δηαθξαηηθώλ πξνγξακκάησλ ηοςλάσιζηον δύο (2) εηών ή -ζε πεξίπησζε
έιιεηςεο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο- επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε επξσπατθώλ
δηαθξαηηθώλ πξνγξακκάησλ ηοςλάσιζηον ηεζζάπων (4) εηών.
Α.2 Πνιύ θαιή γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο (επίπεδν Γ1/C1) ή ελαιιαθηηθά Άξηζηεο
επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιώζζα θαη ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ
κελπκάησλ ζηηο αλάγθεο δηαθόξσλ αθξναηεξίσλ.
Α.3 Γλώζε ρξήζεο Η/Υ, ρξήζηεο πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ/ ππνινγηζηηθώλ
θύιισλ(Microsoft Word, Excel, Powerpoint θηι) θαη δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ.
Β. ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Β.1. Τνπιάρηζηνλ 5εηήο εκπεηξία εξγαζίαο ζε ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
λενιαίαο, επαγγεικαηηθά ζσκαηεία ή ελώζεηο.
Β.2. Δκπεηξία εξγαζίαο ζε ζέκαηα λενιαίαο, θαηάξηηζεο ζπκβνύισλ λέσλ ή/θαη ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηε δηακόξθσζε επαγγεικαηηθνύ πεξηγξάκκαηνο
Β.3.Δκπεηξία ζηηο πξνζεγγίζεηο νκαδηθήο εξγαζίαο.
Β.4.Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκό, πινπνίεζε θαη παξαθνινύζεζε.
Β.5 Δκπεηξία ζηε δεκηνπξγία δηαθξαηηθώλ δηθηύσλ κεηαμύ νξγαλώζεσλ.
Γ. ΓΝΩΔΙ
Γ.1. Γλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο
Γ.2 Γλώζε θαη θαηαλόεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ΔΔ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ
ζρεδηαζκνύ/δηαρείξηζεο έξγσλ.
Γ.3 Άξηζηε γλώζε ηνπ νδεγνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ θαη εηδηθόηεξα ηεο βαζηθήο δξάζεο 2.
Γ. ΓΔΞΙΌΣΗΣΔ/ΙΚΑΝΌΣΗΣΔ
Γ.1 Ιθαλόηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ζε πιαίζην κε ηππηθήο κάζεζεο
Γ.2 Ιθαλόηεηεο αλάιπζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ.
Γ.3 Ιθαλόηεηα δηαρείξηζεο ζύλζεηνπ θόξηνπ εξγαζίαο θαη ηθαλόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη
ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ.
Γ.4 Ιθαλόηεηα αλεμάξηεηεο εξγαζίαο ζε πεξηβάιινλ κε γξήγνξνπο ξπζκνύο, θαη αθξηβήο
επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα θαη ηε δηνίθεζε.
Γ.5 Ιθαλόηεηα εθπξνζώπεζεο ηνπ Παλειιήληνπ Σσκαηείνπ Σπκβνύισλ Νέσλ ζε δηεζλέο
πεξηβάιινλ.
ΤΝΔΚΣΙΜΩΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
- Γλώζε 2εο επξσπατθήο γιώζζαο
- Γλώζε ηνπ πεδίνπ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο γηα Νένπο
- Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο
- Δκπεηξία ζην ζπληνληζκό / δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ Erasmus+ θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ζε ζρέδηα ηεο Βαζηθήο Γξάζεο 2 (ΚΑ2) Σπκπξάμεηο Σπλεξγαζίαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
-

Σπληνληζκόο θαη δηαρείξηζε δηαθξαηηθώλ ζρεδίσλ (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 30%)
Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία δηθηύσλ κεηαμύ νξγαλώζεσλ (ζπληειεζηήο
βαξύηεηαο 30%)
Δξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 20%)
Δκπεηξία ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνύ επαγγεικαηηθώλ πξνθίι θαη αλαγλώξηζεο
επαγγεικάησλ (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 10%)
Σπλνδεπηηθή επηζηνιή (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 10%)

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
-

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα*
Σπλνδεπηηθή επηζηνιή, όπνπ ζα αλαιύεηαη ε ζρεηηθή εκπεηξία θαη ζα εμεγνύληαη νη ιόγνη
γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηιεγεί.
Τπρόλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζα ζπλεθηηκεζνύλ

Η εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ κέζσ
email ζηε δηεύζπλζε youthworkgreece@gmail.com ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηηο 15 Μαΐνπ 2022
αλαθέξνληαο μεθάζαξα ηνλ ηίηιν «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΣΟΤ/ΣΗ ΤΠ.ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ (PROJECT MANAGER)»
*Ο/Η σπουήθιος/α ποσ θα επιλεγεί σποτρεούηαι ζε προζκόμιζη ηφν απαραίηηηφν
δικαιολογηηικών (ενδεικηικά αναθέρονηαι ηίηλοι ζποσδών, πιζηοποιηηικά γλφζζομάθειας,
βεβαιώζεις προϋπηρεζίας κηλ) προκειμένοσ να ηεκμηριφθούν ηα αναγραθόμενα ζηο
βιογραθικό.

