
Profesní praxe   
2000 – 2017            Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., Písek 

- vedoucí služeb Linka důvěry, Následná péče, Krizové centrum, práce s pěstounskými 

rodinami, vedení skupin pro mladistvé v rámci Probačního programu, aj. 

 

2017 – doposud      Národní ústav pro autismus, z.ú., Praha 

- vedoucí služby odborné sociální poradenství do 1/2019 

- od 2/2019 terapeut – individuální terapie pro dospívající a dospělé s PAS, individuální 

a rodinné terapie pro rodiče a blízké lidí s PAS, vedení skupin pro dospívající s AS a 

dospělé s PAS, vedení podpůrných skupin pro rodiče dětí do 15let a 15+ 

 

2018 – 2019           PROGaudia, z.ú. Praha 

- terapeut – individuální práce s pacienty v rámci nemocnice včetně zdrav. personálu, 

individuální práce s lidmi vážně nemocnými, jejich příbuznými a blízkými, supervize 

zdrav. personálu 

 

Lektorská praxe 
Programy přípravy pro budoucí pěstouny a osvojitele od roku 2010 (40 – ti hodinové 

kurzy) –  v letech 2018 – 2019 odučeny 4 programy pro budoucí osvojitele v lektorské dvojici 

s Mgr. J. Baslerem 

+ Dětské přípravy pro biologické děti budoucích pěstounů - odučeno 16 hod 

Probační program Právo volby – odučeno cca 300 hodin 

Lektor kurzů v rámci povinného vzdělávání pěstounů (témata: Co musím vědět o drogách, 

abych o nich mohl mluvit se svým dítětem?, Komunikace pěstounů s biologickým rodičem, 

Výchova dětí v PP a její specifika v souvislosti s věkovými odlišnostmi)  - cca 30 hodin 

 

Supervizní praxe 
2017 – doposud ELROND, z.ú., skupinové týmové supervize v rámci služby doprovázení 

pěstounských rodin 

2020 – Jedličkův ústav a školy – supervize pro učitele, ergoterapeuty a sociální pracovníky 

2020 - NAUTIS, z.ú. supervize pro pracovníky služby Osobní asistence a tým terapeutů 

programu ABA 

2020 – Krizové centrum Jihlava – individuální supervize pro pracovníka centra 

2020 – BONA – skupinová supervize pro multidisciplinární tým chráněného bydlení 

 

Metodická praxe 
2019 – DŮM TŘÍ PŘÁNÍ, z.ú., metodická spolupráce nad standardy kvality služby SAS PRD, 

KP a SR 

 

Kurzy a výcviky: 
Telefonická krizová intervence,100 hodin, akreditovaný výcvik Remedium Praha, 2001 

Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně 

handicapovaných, 100 hodin, V&T institut SPAS Praha, 2003. 

Sběr dat, evidence a vykazování v zařízení poskytujících Harm reduction  služby uživatelům 

drog, 11 hodin, NMS RVKPP Praha, 2003. 

Rodina v procesu změny, 48 hodin, Prostor Praha PhDr. H. Vyhnálková, 2004. 

Trauma, 40 hodin, Remedium Praha, 2004. 

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, 27 hodin, CEVAP Praha, 2004. 



Jak pracovat s psychohrami, 6 hodin, PhDr. E. Bidlová, katedra psychologie FF UK Praha, 

2005. 

Domácí násilí, 8 hodin, Mgr. Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, 2007. 

Právo pro každý den, 72 hodin, Partners Czech, o.p.s., 2008. 

Mediace I. a II. díl, 32 hodin, Partners Czech, o.p.s., 2009. 

Práce s tělem v pomáhajících profesích, 8 hod., Psychosomatická klinika Praha, 2010. 

Konflikty a jejich řešení, 5 hod., Elrond, o.s., Mgr. E. Burdová, 2011 

Vedení rozhovoru s dítětem, 8 hod., Velký vůz Sever, o.s., Č. Budějovice, 2013 

Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.,  50 hod., Střep, o.s.,Písek, 2013  

Občanský zákoník-změny ve vztahu k zákonu o sociálně právní ochran dětí, 6 hod.,Písek 2014 

Zákon o soc.práv.ochraně dětí s důrazem na NRP, 6 hod., Písek, 2014 

Základy poskytování první pomoci pro pomáhající profese, 10 hod., Elrond o.p.s., 2015 

Psychoterapeutický výcvik "Umění terapie", 750 hod., GI-system s.r.o., 2016 

Problematika příbuzenské pěstounské péče, 16 hod., Velký vůz Sever, 2016 

Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou, 8 hod., Velký vůz Sever, 2016 

Cestou k sobě I. A II. modul, 32 hod., Psychoterapie a manželská poradna Písek, Mgr. J. Basler, 

2017  

Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, Orlíček Přední Chlum, o.p.s., 

4,5 hod., 2017. 

Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby, Portus Praha, z.ú., 8 hod., 2017. 

Příprava poskytovatelů sociálních služeb na GDPR, KÚ Ústí nad Labem, 5 hod., 2018. 

Kurz první pomoci, Gaudia, z.ú.,Praha, 6 hodin, 2019. 

Hledání ztracených vztahů, Gaudia, z.ú., 16 hodin, 2019. 

 

V roce 2020 jsem zahájila ASTRA DDP výcvik v TERAPII ZAMĚŘENÉ NA 

ATTACHMENT A NÁSLEDKY ACE A VÝVOJOVÉHO TRAUMATU pod Institutem 

rodinné péče NATAMA. 

 

 


