Curriculum Vitae
Osobní údaje
Jméno a příjmení, tituly: David Svoboda DiS.
Pracovní zkušenosti
2008- dosud

ředitel organizace, sociální pracovník, lektorská činnost pro náhradní rodiny, sociální
pracovníky a školská zařízení – Občanské sdružení Amalthea

2007- dosud

činnost OSVČ – Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti,
poskytování supervize

2007-2008

vedení a koordinace týmu Sanace rodiny, jednání s úřady, vedení porad, intervize,
práce na metodických materiálech – Občanské sdružení Amalthea

2003-2007

vedení a koordinace programu Centra náhradní rodinné péče, jednání s úřady, vedení
porad, intervize, práce na metodických materiálech, koncepce služby, poskytování
přímých služeb pěstounským rodinám, přednášková a osvětová činnost, lektorská
činnost na setkávání pěstounských rodin atd. Odpovědnost za kvalitu poskytovaných
služeb – Občanské sdružení Amalthea

2000-2003

vedoucí Domu na půli cesty Pardubice, koncepční a přípravná činnost před
otevřením DPC, koncepční práce, metodické vedení, přímá práce s klienty-Občanské
sdružení Klub hurá kamarád

1999-2000

Sociální pracovník – Krizové a protidrogové centrum AD, poskytování krizové
intervence a sociálního poradenství- Občanské sdružení Klub hurá kamarád

1997-1999

Sociální pracovník oddělení péče o děti městského úřadu Praha 12, přímá práce
s rodinami, spolupráce s dalšími subjekty v síti okolo rodiny- Městský úřad Prahy 12

1993-1995

účast na projektu Lata, doprovázení mladých lidí v obtížné životní situaci

• Název společnosti a sídlo
Amalthea o.s., provozní prostory Městský park 274, Chrudim 537 01
Sídlo sdružení: Husova 199, 530 03 Pardubice
• Zaměření společnosti
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.) – pro náhradní
rodiny a pro rodiny, u kterých hrozí odebrání dětí z péče
Osvětová, konzultační, metodická a lektorská činnost v oblasti systému péče o ohrožené děti
• Profesní zařazení
Ředitel Amalthea o.s. poskytující služby v oblasti péče o ohrožené děti v rámci odborných programů Podpora
pro rodinu a dítě a Centra náhradní rodinné péče, vzděláním sociální pracovník
• Popis práce a získané znalosti
- metodické vedení v programech Centrum náhradní rodinné péče, Podpora pro rodinu a dítě
- tvorba koncepcí programů, odpovědnost za kvalitu služeb programů
- poskytování intervizí zaměstnancům a externistům sdružení
- podíl na tvorbě rozpočtů
- podíl na finančním plánování sdružení
- realizace výběrových řízení a rozhodování o přijetí nových zaměstnanců
- schvalování návrhů na vzdělávání zaměstnanců (zaměření), účast na hodnocení zaměstnanců
- revize odborných textů žádostí o dotace, průběžných a závěrečných zpráv
- odpovědnost za plnění odborných závazků vůči donorům
- účast na komunitním plánování soc. služeb Pardubického kraje
- kontakt s úřady (strategická komunikace)

- prezentace organizace navenek (vč. kontaktu s médii) - PR
- spolupráce a partnerství v sítích
- podíl na tvorbě interní komunikace
- účast na supervizi managamentu, na vyžádání účast na supervizi týmu
- zapojení do transformačních procesů v systému péče o ohrožené děti
- předávání know-how formou vzdělávání, tvorba a připomínkování metodických materiálů, atd.
- znalosti z oblasti systému náhradní rodinné péče, potřeb dle systému Pesso Boyden Psychomotor System,
z case-managementu, atd.
Vzdělání a další specializace, rekvalifikace, kurzy
Školní vzdělání:
1994 -1997 Vyšší sociálně - pedagogická a teologická škola – Jabok, Diplomovaný specialista
Metody sociální práce, psychologie, sociologie, etika, stáže praxe, diplomová práce na téma “Vývoj systému
Náhradní rodinné péče v ČR“ - spolupráce se Střediskem náhradní rodinné péče v Praze
Kursy a výcviky, konference:
2013



2012





2011





2010










2009


2008


Výcvik pro supervizory v sociálních službách, INSTAND
Filiálná terapie – Zuzana Tatárová, 32 hodin
Intervizní skupina PBSP terapie 6 hodin
Zahájen pokračující výcvik pro supervizory v sociálních službách , INSTAND o.s., institut pro podporu
vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dvoudenní workshop s terapeutem PBSP(Pesso Boyden psychomotoric system) Michaelem Bachgem
– feeling-seen, určen absolventům výcviků PBSP
Dvoudenní seminář PBSP (Jana Herbst, Alena Svobodová)
Dokončen 3 letý výcvik “Využití zkušeností z Velké Británie při rozvoji vzdělávání v oblasti náhradní
rodinné péče a práce s ohroženou rodinou“ organizace Člověk hledá člověka, lektoři UK- BAAF, ČR
Intervizní skupina PBSP 6 hodin

Konference PBSP
Intervizí skupina PBSP 12 hodin
Practicioner Training in Restorative Approaches – 1 den (Walker Research a Training)
Dokončen 2011/03 - kurz „ Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb
vyškolených v supervizních dovednostech“ 190 hodin , INSTAND o.s.
Vitální organizace a strategické řízení – 16 hodin (NTI-consulting, s.r.o.)
Supervision & Support for Foster Carers – 1 den (BAAF)
Fostering Assessments – 1 den (BAAF)
Preparation Groups for Foster Carers – 1 den (BAAF)
Recruitment and Foster Carers – 1 den (BAAF)
Attachment a náhradní rodičovství – 1 den (NATAMA)
Attachment – 16 hodin, lektoři Velká Británie, organizace BAAF
Péče o ohrožené dítě na Slovensku, ve Skotsku a v České republice – 20 hodin (Amalthea o.s.)
Aktivní přednášková činnost pro pěstouny a osvojitele
Tréninkový program navazující na základní PBSP psychoterapeutický výcvik – 2 dny
aktivní účast na konferenci Metodika případových konferencí a možnosti ind. plánování u dětí žijících
mimo vlastní rodinu nebo ohrožených umístěním do ústavní péče; příspěvek Teorie a praxe případové
konference
Training the trainers – 2 dny (BAAF)
pasivní účast na konferenci Tvorba mezinárodních standardů péče o děti v rozsahu 8 hodin


2007


2006

2005



2004



akreditovaný vzdělávací program CCV „Co děti potřebují, aby byly šťastné“ 4 hodiny
Dokončen výcvik Pesso Boyden System Psychomotor Psychoterapy systém 336 hodin, 56 hodin
supervize
výcvik Pesso Boyden System Psychomotor
výcvik Pesso Boyden System Psychomotor
výcvikový kurz Ministerstva práce a sociálních věcí - průvodce dobrou praxí v návaznosti na koncepci
MPSV ČR v práci s klientem s rizikem v chování v souladu s lidskými právy
výcvik Pesso Boyden System Psychomotor
Výcvik Basic – sociální práce v oblasti náhradní rodinné péče (lektor – Britská organizace Boys and
Girls Welfare Society)

2003


zahájen výcvik Pesso Boyden System Psychomotor

2002



Focusing – PhDr. Karel Kopřiva
výcvik Tělo a krize-práce v terénu Yvonna Lucká, Luboš Kobrle, 40 hodin

2001




2000




výcvik v motivačních rozhovorech a technikách – lektoři Irsko, DOM – 200 hod
Psychoterapeutický výcvik (základy psychoterapie a psychosociálních dovedností) IPIPAPP (200 hod.)
Výukový a výcvikový program – Ostrov rodiny – Zdeněk Rieger, IPIPAPP, 16 hodin výuky, 10 hodin
výcviku
Ostrovy rodiny, základy KI
Kurz krizové intervence Remedium 51 hodin
Základní kurz první pomoci (Emergency) 10 hodin

Jazykové znalosti
Mateřský jazyk: český
• čtený projev: anglický (základní)
• psaný projev: anglický (základní)
• mluvený projev: anglický (základní)
Schopnosti spolupráce: žít a pracovat s ostatními osobami, v mezinárodním prostředí, schopnost pracovat na
pozici vyžadující kontakt a komunikaci s lidmi, situace, kdy je potřebné pracovat ve skupině (např. kultura,
sport, atd.)
- vedení skupiny v Pesso Boyden Psychomotor System 2005-2008– sociální pracovníci, psychologové
Amalthea o.s.
- vedení skupiny v Pesso Boyden Psychomotor System 2007 – pěstouni, osvojitelé, Amalthea o.s
- vedení skupin při vzdělávání a přípravě pěstounů (Amalthea o.s.)
- lektorská a konzultační činnost (Amalthea o.s.)
- individuální psychoterapie, poradenství, supervize
- od roku 2009 účast v pracovní skupině pro transformaci systému péče o ohrožené dítě v Pardubickém
kraji
- účast na pracovní skupině vzniku standardů soc. služeb, standardů pro sociálně-právní ochranu a
pověřené osoby poskytující služby v oblasti péče o rodinu a dítě

Schopnosti organizační: koordinace a zastupování osob, projekty; na pracovišti, v osobním životě, apod.
- pozice ředitel organizace Amalthea o.s. – vedení, koncepční a metodická činnost, podpora a rozvoj
týmové práce
- předseda představenstva Amalthea o.s. 2003-2011
- vedoucí programu Sanace rodiny
- vedoucí programu Centra náhradní rodinné péče
- vedoucí Domu na půli cesty
- starosta TJ Sokol Roveň 2001-2012 podpora rozvoje sportu a kulturních akcí v obci
Schopnosti technické: práce s počítačem, specifickými přístroji či aparaturami, atp.
- uživatelská znalost práce na PC
- využití audiovizuální techniky při prezentacích (konference, workshopy,…)
Další schopnosti (výše neuvedené)
Publikační činnost:
 Černá R., Svoboda D.: Metodika přípravy zájemců o pěstounství, Amalthea, 2011
 Ženíšková J., Svoboda D., Černá R.: Metodika služby Podpora pro rodinu a dítě, Amalthea,2012
 Svoboda D., Černá R., Šťastná M..: Využití metody case managamentu při práci s rodinou,
Amalthea,2010

