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Jsme Nevypusť duši, rozvíjející se neziskovka, za kterou stojí tým mladých psychologů, neurovědců, lékařů, sociálních
pracovníků a studentů těchto oborů. Zároveň jsou mezi námi i psychiatričtí pacienti a lidé se zkušeností s duševním

onemocněním v mladém věku. Naším cílem je zlepšení informovanosti Česka o duševním zdraví. Zdůrazňujeme důležitost
prevence – radíme lidem, jak nevypustit duši. Sdílíme osobní příběhy a podporujeme včasné vyhledání odborné pomoci

při duševních obtížích. Našimi projekty usilujeme zejména o duševní zdravovědu ve školách, tedy aby se studenti a
učitelé stejně jako o fyzickou stránku učili starat o zdraví psychické.  

HLEDÁME DO TÝMU NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK PSYCHOLOGA

PSYCHOLOG / PSYCHOLOŽKA, CO NEVYPOUŠTÍ DUŠI

Co budeš dělat? 
Budeš rozvíjet workshopy a přednášky s tématem duševního zdraví spolu se zbytkem našeho multidisciplinárního
týmu. Budeš vytvářet evidence-based obsah pro širokou veřejnost a podílet se na dalším směřování organizace. 

Odborně vést náš multidisciplinární tým
Vzdělávat studenty, veřejnost a zaměstnance firem
Vytvářet materiály a kampaně pro osvětovou činnost
Pracovat na metodice a obsahu workshopů a přednášek
Odpovídat na dotazy, které nám přichází e-mailem anebo do chatu
Ad hoc úkoly, týkající se především samotného chodu organizace 

Nebát se komunikovat
Umět pracovat s nástroji od Google (výhodou)
Základy internetového poradenství (kurz výhodou, ale případně pomůžeme zařídit školení)
Alespoň základně se orientovat v reformě péče o duševní zdraví v ČR a zajímat se o moderní trendy 
v psychiatrické péči a prevenci
Aktivně anglicky, alespoň na úrovni B2 (jsme evidence-based a milujeme kvalitní nejnovější výzkumy a data) 
Základy vlastní duševní hygieny

Dokončeného VŠ vzdělání, obor psychologie
Schopnosti pracovat samostatně i v týmu
Zájmu o tématiku duševního zdraví dětí a mladých lidí
Zkušenosti z neziskového sektoru/zkušenosti s dobrovolnickou prací
Časové flexibility
Vlastního laptopu 

Práci na smysluplných projektech v rozvíjející se organizaci s dobrým jménem
Možnost osobního a profesního růstu, školení
Příležitostnou možnost práce z domova a flexibilní pracovní dobu
Dobré finanční ohodnocení (#naneziskfaktdobry) 

Přesněji řečeno budeš...

Měl/a bys tedy umět:

Neobejdeš se bez:

Pomůžeš nám se školením na konci února.
Můžeš se zapojit do tvorby nově vznikajícího workshopu pro učitele.
Práce na programech pro firmy.
Budeš analyzovat a doplňovat kontakty na služby poskytující pomoc v případě duševních obtíží. 

Pošli nám krátký motivační  
dopis & CV 

Pohovory budou probíhat  
v prosinci a lednu 

Začít můžeš od února 
Co konkrétně tě bude čekat hned na začátku naší spolupráce?

Máš zájem?
Nabízíme ti:


