Θέση Εργασίας: Ψυχολόγος Πεδίου/Υπεύθυνος/η Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Τύπος: Εθελοντική Απασχόληση
Πρόγραμμα: Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Τοποθεσία: Μυτιλήνη, Λέσβος
Επιβλέποντες: Συντονιστής/ρια Υπηρεσιών Προγράμματος και Επικεφαλής Αποστολής
Η Fenix Humanitarian Legal Aid, ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), αναζητά Αδειούχο Ψυχολόγο/Υπεύθυνο
MHPSS για να ενταχθεί στην ομάδα μας με έδρα τη Λέσβο.
Αναζητούμε ένα ανεξάρτητο, προσαρμόσιμο και υπεύθυνο άτομο που να είναι πρόθυμο να εργαστεί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό
εργασιακό περιβάλλον. Οι εξυπηρετούμενοι/ες του φορέα μας χρειάζονται άριστους επαγγελματίες που να επιδεικνύουν
ευελιξία, υπομονή και ενσυναίσθηση σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί αναμένεται να έχει
εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, ικανότητα ανάληψης
πρωτοβουλιών και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
Περιγραφή Προγράμματος:
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης για τους/τις
εξυπηρετούμενους/ες του φορέα. Η ομάδα μας πλαισιώνεται από ειδικευμένα στελέχη και εκπαιδευμένους εθελοντές/τριες
ψυχολόγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και παρέχει πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας και συνεχιζόμενη ψυχολογική
φροντίδα σε ευάλωτα μέλη του προσφυγικού πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση σε επιζώντες/ώσες βασανιστηρίων και έμφυλης
βίας, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ασυνόδευτους/ες ανηλίκους/ες, άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, γυναίκες μόνες και μονογονείς.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που βιώνουν καθημερινές προκλήσεις και ψυχοκοινωνικές πιέσεις σχετικές με την
προσφυγική εμπειρία, καθώς και σε εξυπηρετούμενους/ες του φορέα με πιο σοβαρά συμπτώματα όπως κατάθλιψη, διαταραχή
μετατραυματικού άγχους και άλλες αγχώδεις διαταραχές ή φοβικές εκδηλώσεις ως οξεία αντίδραση στρες μετά από τραυματικό
γεγονός.
Αντιλαμβανόμαστε την ψυχική υγεία των προσφύγων ως ένα κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κοινωνικο, πολιτικό και
οικονομικό πλαίσιο και τους ψυχοπιεστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εμπειρία του αναγκαστικού εκτοπισμού. Οι
ομάδες του Legal, Protection και MHPSS εργάζονται υπό το πρίσμα ενός ολιστικού, συνεργατικού μοντέλου, σε ένα πλαίσιο
που μεριμνά και υποστηρίζει την προαγωγή της ενδυνάμωσης, της αυτονομίας και της συμμετοχικότητας των εξυπηρετούμενων
πληθυσμών στο σχεδιασμό των δράσεών μας. Αποστολή μας είναι η παροχή πολυεπίπεδης ολιστικής υποστήριξης, με
προτεραιότητα στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Κύρια Καθήκοντα:
➔ Γενικά
●

●
●
●

Τήρηση διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών για παρεμβάσεις σε πρόσφυγες και εκτοπισμένους
πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των Kατευθυντήριων Οδηγιών της IASC για την Ψυχική Υγεία και την
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης και του Προγράμματος Ψυχικής Υγείας Gap Action
Programme (mhGAP) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διαχείριση ψυχικών
διαταραχών.
Επίδειξη κατανόησης και δέσμευσης ως προς τον Επαγγελματικό Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική
της Fenix για τη Διασφάλιση και Προστασία Ευάλωτων Πληθυσμών.
Τήρηση αρχών εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διασφάλιση σεβασμού προς τους/τις εξυπηρετούμενους/ες,
καθώς και των επιλογών, της αξιοπρέπειας και των ατομικών τους αποφάσεων ως προς την ευημερία τους.
Παροχή κατάλληλων για την ηλικία, πολιτισμικά συναφών, ευαίσθητων ως προς το φύλο ατομικών και ομαδικών
συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης.
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Εξασφάλιση παροχής ενός ασφαλούς, προσβάσιμου και χωρίς αποκλεισμούς χώρου για τη διεξαγωγή ιδιωτικών,
εμπιστευτικών συνεδριών με τους/τις εξυπηρετούμενους/ες.
Λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού και διαμόρφωση ατομικών πλάνων δράσης σε συνεργασία με τον/ην Συντονιστή/τρια
του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε αρμόδιους φορείς.
Παραπομπή εξυπηρετούμενων σε άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως ψυχιάτρους, νευρολόγους ή/και άλλους
κλινικούς ιατρούς, όταν κρίνεται απαραίτητο.
Παροχή άμεσης βοήθειας σε εξυπηρετούμενους/ες, συμπεριλαμβανομένων των συνοδειών σε νοσοκομεία, άλλες
υπηρεσίες ή δραστηριότητες, όταν κρίνεται απαραίτητο.
Εκτίμηση, εντοπισμός και αναγνώριση θεμάτων που χρήζουν ειδικής υποστήριξης/διαχείρισης και αναφορά των
τελευταίων στο συντονιστικό ή/και διοικητικό προσωπικό.
Συμμετοχή σε κλινική εποπτεία, συντονιστικές, εκπαιδευτικές και άλλες συναντήσεις σε εβδομαδιαία και μηναία βάση,
όπως απαιτείται.
Διασφάλιση ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και διατήρηση επαγγελματικών προτύπων όπως αυτά έχουν
οριστεί από τον φορέα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης αποτελεσματικών σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας
με το προσωπικό της Fenix και εξωτερικούς συνεργάτες, όπως δημόσιους φορείς και άλλες οργανώσεις ή οργανισμούς
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

➔ Διοικητικά
●

●
●

Σύνταξη τακτικών αναφορών, συλλογή προσωπικών δεδομένων εξυπηρετούμενων και διατήρηση οργανωμένου
αρχείου με ποιοτικά και ποσοτικά στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες γραμμές
του φορέα.
Σύνταξη ψυχοκοινωνικών αναφορών προς υποστήριξη υποθέσεων ασύλου και οικογενειακής επανένωσης κατόπιν
ολοκλήρωσης ενός προσυμφωνημένου αριθμού συνεδριών με εξυπηρετούμενους/ες.
Επικοινωνία και συνεργασία με τον/ην Συντονιστή/ρια του προγράμματος αναφορικά με δραστηριότητες συλλογής
δεδομένων σε μηνιαία και ετήσια βάση.

➔ Άλλα
●
●

Τήρηση Μετα-Κώδικα Ηθικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχολόγων (EFPA) και Κώδικα Δεοντολογία
του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ/SEPS).
Άλλα καθήκοντα όπως ανατίθενται.

Απαιτούμενα Προσόντα:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση Αραβικών, Φαρσί/Νταρί, Γαλλικών ή άλλων γλωσσών θα
συνεκτιμηθεί.
Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε ευάλωτους
πληθυσμούς. Προηγούμενη εμπειρία στο προσφυγικό θα συνεκτιμηθεί.
Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε κοινοτικά προγράμματα ψυχικής υγείας ή/και στη διαχείριση ψυχικού τραύματος.
Επιθυμητή γνώση διενέργειας ψυχοκοινωνικών αξιολογήσεων με τη χρήση τυποποιημένων, πολιτισμικά ευαίσθητων
εργαλείων, καθώς και δημιουργίας εξατομικευμένων παρεμβάσεων ψυχικής φροντίδας.
Επιθυμητή γνώση διαφορετικών θεραπευτικών τεχνικών.
Εξοικείωση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της IASC για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε
Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.
Θετική στάση και επαγγελματισμός, με δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας υπό συνθήκες
πίεσης.
Ικανότητα διεξαγωγής συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με διερμηνείς/πολιτισμικούς
διαμεσολαβητές.
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Όροι Εργασίας:
● 6μηνη απασχόληση με έδρα τη Μυτιλήνη στη Λέσβο
● Ημερομηνία Έναρξης: Άμεσα
● Ημέρες/Ώρες Απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8:30-17: 30
Παρακαλούμε υποβάλετε αίτηση μέσω της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα μας fenixaid.org/join-us, επιλέγοντας τη θέση
“Εθελοντής/ρια Ψυχολόγος Πεδίου/Υπεύθυνος/η Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης”.
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