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• Odborná vedoucí pro služby: zájemci o NRP, přípravy a osvojitelé 

• Metodička pro rozvoj služeb 

• Lektorka 

 

 

Vystudovala pedagogiku a sociální oblasti se věnuje od roku 2001. Pracovala v oblasti prevence s dětmi 

a mládeží, s rodinami a dětmi v krizi, lidmi ohroženými závislostmi i závislými, ale také s 

hendikepovanými lidmi a seniory. Věnovala se komunitnímu plánování sociálních služeb a tvorbě 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Má zkušenosti s rozjezdy nových projektů a jejich 

koordinací.  

 

V roce 2012 byla při vzniku organizace Dobrá rodina o.p.s. a od té doby se nadchla pro oblast náhradní 

rodinné péče. V současnosti se podílí na odborném rozvoji služeb nejen pro rodiny pěstounské, ale 

také osvojitelské a pro rodiny se svěřenými dětmi do péče jiné osoby, poradensky pracuje zejména se 

zájemci a žadateli o náhradní rodinnou péči.  

 

Je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and 

Education, výcvik v rozsahu 250 hodin), koordinuje přípravy žadatelů a připravuje žadatele o náhradní 

rodinnou péči (lektorování příprav v krajích: Praha, Jihočeský a Karlovarský kraj a pro žadatele ze 

Středočeského kraje i Libereckého kraje). Dále lektoruje vzdělávací programy pro náhradní rodiče i 

odborníky.   

 

Podílela se na realizaci preventivních programů pro žáky a studenty základních a středních škol 

(atmosféra třídy, sociálně patologické jevy atp.) a v současnosti spolupracuje s žáky, studenty a učiteli 

na osvětě v oblasti NRP a ohrožených dětí. 

 

Absolvovala Kurz přímé práce s neorganizovanými dětmi a mládeží (v rozsahu 150 hodin),  

Multidisciplinární kurz v oboru závislostí na návykových látkách  (v rozsahu 200 hodin) a zahraniční 

stáže. Má výcviky v arteterapii,  v modelu rodinných konferencí, v metodě My Backpack a 

v Komunikační bedně - nástroje na zjišťování potřeb, přání a názorů dítěte a další. Absolvovala 

vzdělávací programy pro specializaci v oblasti NRP (identita, vývoj mozku, attachment, trauma, 

zpracování historie dětí v NRP a kontakt těchto dětí se svými biologickými rodinami atp.). Účastní se 

konferencí a odborných setkání v rámci profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. 

 


