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OSOBNÍ INFORMACE


narozena: 29. prosince 1990



rodinný stav: svobodná



národnost: česká

VZDĚLÁNÍ


2018 -2019 CoachVille and Academi škola koučování

 2016 - 2018 Vysoká škola zdravotnictva sv. Alžběty a Jan Nepomuka Neumanna, Příbram

Státnicové předměty: Metody sociální práce se skupinou, Aplikovaná sociální politika,
Teorie sociální práce
Studijní obor: Sociální práce - 7761


2013 – 2016 Vysoká škola zdravotní sv. Alžběty a Jana Nepomuka, Příbram
Státnicové předměty: Metody sociální práce s jednotlivcem, sociální zabezpečení a sociální
politika, teorie sociální práce
Studijní obor: Sociální práce – 7761



2006 – 2010 Obchodní akademie Beroun
maturitní předměty: anglický jazyk, ekonomika, účetnictví, český jazyk

PRAXE



od 1. 7. 2017 – současnost – Domov penzion pro důchodce Beroun: vedoucí pracovník,
sociální pracovník a koordinátor pečovatelské služby.
Nápomoc k psychické stabilizaci uživatele pečovatelské služby, sociální šetření v přirozeném
prostředí klienta, vyhodnocování potřebnosti klienta, motivace k podpoře a samostatnosti, vedení
administrativních úkonů spojených s chodem kanceláře a spisu klienta, sestavená metodických
postupů, sestavení a sepisování SQ a soustavná revize, spolupodílení se na dotačních žádostech,
vzdělávání zaměstnanců.



od 1. 10. 2016 – 30. 6. 2017 Farní Charita Beroun: vedoucí pracovník, sociální pracovník pro
ženy v tísni, sociální pracovník pro matky/otce s dětmi v tísni, koordinátor mezi školním
zařízením a rodiči, asistent pedagoga,

nápomoc k psychické stabilizaci uživatelů služby, podpora uživatele v rozvoji samostatnosti a
motivovat jej k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci,
napomáhaní rodičům/ženám v oblasti řádné péče o dítě, pomoc při zajištění stravy, zajištění
podmínek pro její samostatnou přípravu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
obstarávání osobních záležitostí, zajištění základního sociálního a specializovaného poradenství,
psychologické poradenství, právní poradenství
Výchovně vzdělávací programy (logopedie, speciálně pedagogická činnost) a další aktivizační
činnost, nápomoc mezi školním zařízením a rodiči, snaha o efektivnější komunikaci s pedagogem
školy a pomoc při řešení běžných záležitostí, příprava programu pro děti, příprava dětí následující den
na vyučování, doučování dětí 1. stupně základní školy.



od 9/2012 – 30. 9. 2016: sázková kancelář, Tipsport, a.s.
komunikace se zákazníky, zpracování nabídek, odpovědnost, zpracování denní uzávěrky,
zpracování mezd



od 9/2010 – do 8/2012: obsluha čerpací stanice, KAPR OIL s.r.o.

komunikace se zákazníky, agenda bankovních karet, zpracovávání denní uzávěrky,
zpracování objednávek, komunikace s dodavateli, příjem a výdej zboží


od 9/2010 – do 8/2012 (vedlejší činnost): Dopravní firma – Václav Rambouský

zajišťování vnitrostátní a mezinárodní přepravy dle úmluvy CMR, zpracování záznamu
vozidel, cestovních náhrad, spotřeba pohonných hmot, zpracování předplatného mýta,
fakturace, silniční daň, zpracování jednoduchého účetnictví, základy spedice (zajišťování
nákladů).


praxe v rámci studia (2009): Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o.
personální a mzdové oddělení, písemný styk se zákazníkem, vypracování nabídek pro zákazníky,
zpracování mezd, organizace akce dni otevřených dveří

POČÍTAČOVÉ DOVEDNOST I


uživatelská znalost MS Word, MS Excel a MS PowerPoint



uživatelská znalost účetních programů MRP, Pohoda



základní uživatelská znalost systému SAP



pokročilá uživatelská znalost internetového prostředí



pokročilá uživatelská znalost diagnostických formulářů pro klienty

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI


anglický jazyk: mírně pokročilá, 2010 maturitní zkouška



německý jazyk: elementární znalost

OSTATNÍ


řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič



Certifikát – Sociální práce s HIV pozitivními osobami



60 hodin odborné stáže na pracovišti Probační a mediační služba Beroun







120 hodin odborné stáže v Azylovém domě pro matky/otce s dětmi, kteří vyžadují okamžitou a
dlouhodobou pomoc
Poskytování odborného psychologického poradenství pro děti a mládež (v rámci studia) pod
vedením klinického psychologa – 02/2016 - současnost
Spolupráce s Odborem sociálně-právní činnosti (v rámci studia) a odborná pomoc pro děti, mládež
a jejich rodiny.



V rámci svého studia psycho-sociální výcvik po dobu 5 let,



Osvědčení Sociálně-právní ochrany dětí (40 hodin)



Prevence a riziko vzniku syndromu vyhoření u pomáhajících profesí (16 hodin)



Sociální asistent – Azylový dům pro matky/otce s dětmi v nouzi 02/2016 – současnost



Asistent speciálního pedagoga – spolupráce se základní školou Lochovice – 06/2016 současnost



Osvědčení - Zvládání konfliktu a agresivního klienta v zátěžová a krizové situaci (40 hodin)



Kurz - Psychiatrické minimum (16 hodin)



Kurz – První pomoc (8 hodin)



Lektorská odborná činnost zaměřena na sebe prezentaci a sebelásku od 10/2017 až současnost



Aktivní účast na konferencích Sociální práce



Profesionální koučování se zaměřením na mezilidské vztahy, podnikání, sebepoznání

