
Психолог 

 

Міжнародна незалежна медична гуманітарна організація Médecins Sans Frontières (MSF) відома як 

Лікарі без кордонів. 

 

Mісія у м. Дніпрі (з можливими виїздами до Покровська) зосереджена на наданні підтримки психічного 

здоров’я через наші мобільні клініки, забезпеченні постачанням місцевим лікарням, а також забезпечення 

діяльності спеціалістів з водопостачання та санітації для притулків по всьому місту. 

 

Робота передбачає пересування по місту та роботу в мобільних бригадах. Інші обов’язки: 

 Проведення оцінки потреб психічного здоров'я пацієнтів та встановлення діагнозу та плану 

лікування.  

 Інформування пацієнта та його/її родичів про можливі наслідки хвороби та медикаментозне 

лікування, яке слід спостерігати, та, за потреби, направлення пацієнтів до інших медичних 

працівників з метою надання найбільш відповідного лікування та покращення стану пацієнта. 

 Впровадження протоколу про сексуальне гендерне насильство (СГН), виявлення можливих жертв 

СГН та направлення їх до медичної бригади, щоб вони отримали необхідне лікування. 

 Надання психологічної підтримки та сеансів психотерапії (індивідуальні, сімейні, групові) 

пацієнтам за протоколами MSF з метою покращення їх психічного здоров’я. 

 Допомога та навчання персоналу, коли це необхідно, щоб розширити масштаб діяльності МОЗ.  

 Робота в тісній співпраці з перекладачами, щоб забезпечити відповідну термінологію та поведінку 

під час сесій. 

 Збір статистичних та моніторингових даних про психічну діяльність. 

 Інформування керівника та медичної бригади про будь-які проблеми або проблеми, які можуть 

виникнути, пов’язані з лікуванням пацієнтів, щоб забезпечити найкраще можливе рішення з 

медичної точки зору. 

 Забезпечення конфіденційності всієї інформації про пацієнтів. 

Вимоги до кандидата:  

 Вища освіта на напрямком «Психологія». 

 Мінімум два роки попереднього робочого досвіду психологом. 

 Бажано досвід роботи з MSF чи іншими НУО. 

 Володіння англійською мовою як перевага. 

 Комп'ютерна грамотність (word, excel, internet). 

Вища освіта  та досвід роботи практикуючим психологом є обов’зковою умовою для розгляду 

резюме. Резюме надіслані англійською мовою є приорітетними при розгляді кандидатів. 

Особисті якості: 

 Орієнтація на результати та якість: автономність, мобілізація ресурсів, аналіз проблем. 

 Робота в команді та співпраця: ділитись інформацією та координувати роботу з командою та 
іншими, щоб забезпечити досягнення спільних цілей, 

 Гнучкість: пошук адаптивних рішень для досягнення цілей, адаптація поведінки до потреб 

ситуації, 

 Управління стресом: керування власним стресом, розуміння стресу інших людей та 

конструктивна дія в конфліктних ситуаціях. 

Що ми пропонуємо: 

 можливість працювати з однією з найсильніших українських правозахисних та гуманітарних 
НУО; 

 фахову методологічну підтримку (динамічна супервізія і протоколи роботи); 

 можливість професійного зростання; 

 теплий та дружній клімат в команді; 

 своєчасну виплату заробітної плати. 

 

Заробітня плата (до вирахування податків)  30000-33000 UAH 



 

Будь ласка, надсилайте свої резюме на електронну адресу:  

MSFCH-EastUkraine-FinHRAssistant@geneva.msf.org 

 

Приоритетними будуть резюме надіслані англійською мовою 


