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   Odborné výcviky  
1995 – 96 – Dítě, rodina a svět kolem I., systemický přístup, Hestia, PhDr.Rieger, PhDr.Vyhnálková,  
1996 – 97 – Dítě, rodina a svět kolem II., dtto, 
1996 – Úvodní kurz VTI (videotréning interakcí), SPIN, Mgr.Peniška, 
1996 - 98– kurz VTI (videotréning interakcí), SPIN, Mgr.Beaufortová, 
1996 - základní kurz v mediaci Centrum Dohody, PhDr. Hamplová, 
1997 - 1999  Rozvoj profesionální kompetence, Hestia, PhDr.Kopřiva a kolektiv lektorů, 
1999 -  kurz Řízení neziskových organizací, AGNES – FF UK, 
1997 – 2002 Program Prevention and Protection Child Abuse and Neglect – The Soros Foundation New 
York a The Children´s Mental Healt Alliance Foundation New York  
2005 – výcvikový kurz MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků pro uživatele 
sociálních služeb 

 
 

Profesionální zkušenosti  
1990 – 93 -  3. LF UK, Ústav lékařské etiky, asistentka, 
1993 - 94 – Institut pro demokracii, Washingtonova 17, Praha 1, vedoucí projektu Centrum ochrany 
lidských práv, 
1994 – 97 – Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1,  vedoucí sociálních středisek, 
1997 doposud – STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny, Buková 24, 130 00 Praha 3,  ředitelka a 
autorka projektů sdružení 

 
Pedagogická činnost  

1997–98 - Jihočeská univerzita , České  Budějovice,  předmět: Teorie a metody sociální práce – odborný 
asistent, 
2000  - 2002 - pilotní vzdělávací kurs o.s. STŘEP pro NNO -  Podpora rodiny (v rozsahu 150          hodin) 
- spoluautorka výcvikového programu, lektorská činnost, určený pro pracovníky v pomáhajících profesích 
Charity Ostrava a Opava, 
2001 – 2002 – pilotní vzdělávací program pro kurátory pro mládež a Centra včasné intervence Ostrava - 
společný projekt MPSV ČR a MV ČR -   lektorská  činnost, 
2002 – 2003 – vzdělávací kurs o. s. STŘEP – Podpora rodiny (v rozsahu 150 hodin), spoluautorka, 
lektorská činnost, určený pro pracovníky v pomáhajících profesích z NNO a státní správy z celé republiky, 
2002 – vzdělávací kurs o. s. STŘEP – Podpora rodiny ( v rozsahu 100 hodin), spoluautorka, lektorská 
činnost,  určený pro pracovníky NNO a státní správy (realizace na Slovensku z podnětu o. z. Dieťa v kríze 
Žilina), 
2002 – Menthoring of Albania – lektorská a  mentorská činnost pro organizaci MCMCM Tirana, 
2003 -2004 - pokračovací vzdělávací a intervizní kurs pro kurátory pro mládež a Centra včasné intervence 
Ostrava (v rozsahu celkem110 hodin), 
2004-2005 – Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (rozsah 50 hodin) - akreditovaný vzdělávací kurs 
pro zaměstnance státních i nestátních instituci v oblasti práce s rodinou  v Ostravě,  
2005 – Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (rozsah 50 hodin) - akreditovaný vzdělávací kurs pro 
zaměstnance státních i nestátních instituci v oblasti práce s rodinou  z celé republiky, 



2006 – 2007 – Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno – skladebný akreditovaný (MV ČR) vzdělávací 
kurs pro zaměstnance státních i nestátních institucí, včetně zaměstnanců dětských domovů (rozsah 150 
hodin) 
2006 – 2007 - Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (rozsah 50 hodin) - akreditovaný vzdělávací kurs 
pro zaměstnance státních i nestátních instituci v oblasti práce s rodinou  z celé republiky, 
2006 – 2007 – Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (rozsah 50 hodin) –vzdělávací kurs pro studenty 
Fakulty sociálních studií Masarykovy University v Brně, 
2007 – 2008 – kurs na klíč pro pracovníky terénní asistence ohroženým rodinám a nízkoprahových center 
o.s. Vzájemné soužití – Hnízdo, Ostrava (rozsah 100 hodin), 
2008 – kurs na klíč pro pracovníky Kanceláře Veřejného ochránce práv – oddělení dohledu nad 
omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí, Brno (rozsah 20 hodin), 
2008 – Práce s rodinou v obtížné životní situaci (rozsah 100 hodin) - akreditovaný vzdělávací kurs pro 
zaměstnance státních i nestátních instituci v oblasti práce s rodinou  z celé republiky,  
2000 – stále – lektorská činnost na zakázku jiných vzdělávacích institucí  v oblastech sociálně-právní 
ochrany dětí, ústavní výchovy, soudnictví ve věcech mládeže a sociálních služeb. 

 
 

Publikační činnost  
1996 doposud - Děti a my (nakladatelství Portál), členka redakční rady, 
1999 -  Čas pro rodinu - Když doma něco schází, dokumentární cyklus České televize Praha  - scénáristka, 
2000 – 2002 Čas pro rodinu - dokumentární cyklus České televize Praha  - spolupráce na scénáři, 
1996 – 2006 dílčí publikační činnost (Sociální politika, Sociální práce, Náhradní rodinná péče, Děti a my), 
2008 – spoluautorka knihy Sanace rodiny, Portál Praha 2008. 

 
Jiné 

1999 - 2000 - Pracovní skupina při MPSV ČR  pro  přípravu zákona Standardy sociálních služeb - členka 
podskupin pro poradenství a ranou péči/intervenci. 
1999 – stále – aktivní účast na odborných seminářích a konferencích v ČR i zahraničí. 
2000 –    Ashoka followes 
2000 – 2001 -  Republikový výbor pro děti, mládež a rodinu při Úřadu vlády ČR - členka. 
2003 – Republikový výbor pro prevenci kriminality – odborná pracovní skupina k problematice 
kriminality dětí a mladistvých umístěných v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy – členka, 
2003 - 2005 - Koalice za změnu systému péče o dítě a rodinu – členka, 
2003 – 2008 – Výkonný výbor  SKOK – členka, 
2004 -     Konsultantka v rámci společného projektu  PHARE „ Generic Training System for Officials of 
Territorial Self-Governing Bodies in Czech Republic“ realizovaného EUROCONSULTANTS S.A. 
(Řecko), IFOA (Itálie), IEEP (ČR) BIBS (ČR)  
2004 – externí spolupracovnice - konzultantka Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno 
2006 – Pracovní skupina „Služby pro rodinu“ k realizaci Národní koncepce rodinné politiky při MPSV - 
členka 
2007 – 2008 - Expertní pracovní skupina MPSV a MŠMT k podpoře řešení problematických bodů mezi 
oběma resorty – členka 
2008 – členka Expertního panelu MPSV pro transformaci systému péče o ohrožené děti. 

 
 
 
 
 
Praha, listopad 2008. 
 


