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PSYCHOLÓG 
 
Pre projekt pomoci utečencom z Ukrajiny, hľadáme psychológa, ktorý nám v rámci 9 mesačného 
projektu pomôže s psychologickou podporou pre tých, ktorí to potrebujú najviac.  
 
Máte chuť pomôcť dobrej veci a podieľať sa na krásnom projekte pre pomoc utečencom 
z Ukrajiny? Hľadáme osobu, ktorá vie poskytnúť psychologickú podporu pre utečencov z Ukrajiny, 
ktorých sa vojna dotkla najviac.  Ide o part-time pozíciu a  o terénnu prácu podľa miesta ubytovania 
Ukrajincov.  
 
 
PRACOVNÁ NÁPLŇ 
 

● Poskytovanie psychologickej prvej pomoci 
● Vykonávanie psychologických  služieb a psychologického poradenstva (ak má 

vykonávať aj psychoterapiu, je potrebné aby mal absolvovaný psychoterapeutický 
výcvik) 

● Usmerňovanie dobrovoľníkov MPS v oblasti práce s ľuďmi v krízových a stresových 
situáciách, ohľadom poskytovania psychologickej prvej pomoci a pod..  

● V prípade potreby navrhuje následnú psychoterapiu alebo inú špecializovanú 
psychosociálnu intervenciu   

● Pomoc a spolupráca s dobrovoľníkmi MPS pri konkrétnych situáciách  
 

OSOBNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI 
 
Hľadáme niekoho, pre koho sú charitatívne projekty výzvou. Niekoho, pre koho by mohlo ísť aj 
o zmysel tohto projektu a niekoho, kto je samostatnou a zodpovednou osobou a má záujem 
o part-time aktivitu. 
 
 
INÉ 

● Vzdelanie v odbore psychológia 
● Skúsenosť s poskytovaním odbornej psychologickej pomoci a poradenstva 
● Empatická osobnosť  
● Časová flexibilita 
● Ochota cestovať 
● Ukrajinský jazyk na komunikačnej úrovni  

 
 
VÝHODY A BENEFITY 
 

● Práca na peknom projekte s možnosťou urobiť správnu vec 
● Možnosť variabilne si plánovať prácu na základe dohody s projektovým riaditeľom 
● Súčasť veľkého projektu vykonávaného známou charitatívnou a dobrovoľníckou 

organizáciou 
● Priateľský kolektív 

 
ODMENA 
500 euro brutto mesačne  
 
VIAC INFO:  
Viac informácií o našej organizácii nájdete na www.orderofmalta.sk. Ak Vás pozícia zaujala, 
kontaktujte nás prosím emailom na adrese: hr@maltezskapomoc.sk  

http://www.orderofmalta.sk/
mailto:hr@maltezskapomoc.sk
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O Maltézskej pomoci Slovensko:  
 
Maltézska pomoc Slovensko je výkonnou organizáciou Maltézskeho rádu, prostredníctvom ktorej 
Maltézsky rád realizuje svoje aktivity na území Slovenska. Hlavnou úlohou Maltézskej pomoci 
Slovensko je vykonávať službu trpiacim bez ohľadu na vierovyznanie, rasu alebo inú príslušnosť 
človeka v núdzi. Táto služba sa prejavuje najmä v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotnej služby. 
 
Maltézska pomoc má na Slovensku projekty zamerané na socializáciu a vzdelávanie rómskej 
komunity, na rozvoz stravy odkázaným ľuďom alebo na pomoc ľuďom bez domova. V oblasti 
zdravotnej služby Maltézska pomoc poskytuje súčinnosť na hromadných podujatiach. V našich 
charitatívnych projektoch pôsobia dobrovoľníci Maltézskej pomoci, ale aj zamestnaní pracovníci. 
Viac informácií je dostupných na www.maltezskapomoc.sk. 
 
 

 

http://www.maltezskapomoc.sk/

