Curriculum Vitae
Jméno a příjmení, tituly: Ria Černá, Mgr. et Mgr.
Pracovní zkušenosti
11/2008 – dosud
02/2009 – 09/2009
2006 – dosud
2006 – 2008
2003 – 2008

sociální pracovnice a psycholožka, vedoucí Centra náhradní rodinné péče, lektorská
činnost pro náhradní rodiny, sociální pracovníky a školská zařízení – Amalthea z.s.
(pracovní úvazek)
psycholožka v Pardubické krajské nemocnici (pracovní úvazek)
činnost OSVČ – poradenská a konzultační činnost (v zařízeních poskytující sociální
služby), lektorská činnost v oblasti problematiky poruch příjmu potravy, systému péče
o ohrožené děti
koordinátorka projektů Instand, o.s. – Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality
ve veřejných službách (činnost OSVČ)
sociální pracovnice a vedoucí Kontaktního centra Anabell Praha - sociální poradenství
pro nemocné anorexií a bulimií (pracovní úvazek)

Vzdělání a další specializace, rekvalifikace, kurzy
Školní vzdělání:
2004-2008 Univerzita Karlova – filosofická fakulta, obor psychologie, titul Mgr.
2001-2007 Univerzita Karlova – filosofická fakulta, obor sociální práce, titul Mgr.
1995-2001 Gymnázium Pardubice, Dašická
Kursy a výcviky, konference:
2016
 Výcvik PBSP – pokračuje 4. rok výcviku
 Cvičná PBSP skupina pod vedením Yvonny Lucké a Luboše Koberleho (4 dny - březen, duben)
 Konference Natama – Na rodičích záleží aneb odborná pomoc náhradním rodičům
2015






Výcvik PBSP – pokračuje 3. rok výcviku
Cvičná PBSP skupina pod vedením Yvonny Lucké a Luboše Koberleho (6 dní - březen, duben, červen)
Výcvik Dyadická vývojová psychoterapie – 3 dny
Kurs Interaktivní případová konference – 8 hodin (Mgr. Pavlíková, Mgr. Kocourková)
Kurs Trauma – 10 hodin (PhDr. Jana Herbst)

2014





Výcvik PBSP – 3. rok výcviku
Attachment v SPOD – Návrat o.z. – 8 hodin
PBSP a Feeling Seen – Michael Bachg , 8 hodin
Dyadická vývojová psychoterapie – 9 dní

2013








Výcvik PBSP – 2. rok výcviku
Vedení týmu - Remedium, 16 hodin
Attachment v SPOD – Návrat o.z. – 5 dní
Výcvik ve filiální terapii – Zuzana Tatárová – 32 hodin
Výcvik v dotykové terapii – Zuzana Říhová – 32 hodin
Lektorské dovednosti – Michal Zahradník - 8 hodin
Konference Attachment – Natama - 8 hodin

2012






Výcvik PBSP, celk. rozsah 4 roky
Attachment v sociálně právní ochraně dětí, 5 dní (Návrat o.s., MPSV a Lumos)
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů (Triáda Brno) – 12 hodin
Výcvik v Integrativní psychoterapii Skálova institutu, celk. rozsah 5 let, probíhá 5. rok výcviku (od
roku 2007)
Dvoudenní seminář o PBSP (Jana Herbst, Alena Svobodová)

2011







2010









2009


2008






2007




2006


2005


2004




Kurs Setkání s biosyntézou (Český institut biosyntézy)
Kurs Jak být doma ve svém těle (Český institut biosyntézy)
Konference PBSP
Kurs zvládání stresu a náročných psychických stavů – 2 dny (Institut pro výzkum a rodinu)
Attachment – Pomoc a vztah – 1 den (SPIN-VTI)
Attachment (Common relationship interview) – 5 dní (Judith Cromwell)
Attachment (Adult attachment interview) – 2 dny (BAAF)
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)
Vedení odborných konzultací v rámci projektu „Zajištění individualizované podpory v rozvoji
sociálních služeb poskytovatelům v Královéhradeckém kraji“ – 64 hodin (JOB)
Attachment a náhradní rodičovství – 1 den (NATAMA)
Péče o ohrožené dítě na Slovensku, ve Skotsku a v České republice – 20 hodin (Amalthea o.s.)
Aktivní přednášková činnost pro pěstouny a osvojitele
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
seminář Šiška pro štěstí – využití příběhu v práci s traumatizovanými dětmi v rozsahu 8 hodin
pasivní účast na konferenci Tvorba mezinárodních standardů péče o děti v rozsahu 8 hodin
výcvik v Integrativní psychoterapii Skálova institutu, celk. rozsah 5 let, dokončen 1. rok výcviku
stáž v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze v rozsahu 100 hodin
aktivní účast na Konferenci „Jáchymov VIII“ na téma Klíčové situace v psychiatrické kariéře pacienta;
příspěvek: Svépomocné skupiny pro nemocné poruchou příjmu potravy
pasivní účast na konferenci Systém kvality v sociálních službách v rozsahu 16 hodin
pasivní účast na konferenci „Poruchy příjmu potravy“ v rozsahu 8 hodin
výcvik v Krizové intervenci (Remedium Praha) v rozsahu 140 hodin
kurz Krizová intervence v kontextu práce s osobami s poruchou příjmu potravy vedený Mgr. Vojtěchem
Sivkem v rozsahu 8 hodin
pasivní účast na mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy s mezinárodní účastí na téma
„Transgenerační vlivy a sexualita u poruch příjmu potravy“ v rozsahu 24 hodin
pasivní účast na konferenci „Děti mezi ústavní výchovou a rodinou“ v rozsahu 8 hodin
kurz Focusing I vedený Mgr. Ivanem Kolářem a Barborou Matějovou v rozsahu 21 hodin
pasivní účast na konferenci „Jak naplňovat možnosti sociální práce u nás“ v rozsahu 6 hodin
stáž na Psychiatrické klinice VFN v Praze – zaměření na práci s lidmi s poruchou příjmu potravy
(celoroční stáž)
účast na projektu „Cesta do města i z města“ – program Make a connection – integrace dlouhodobě
duševně nemocných – smysluplné trávení volného času
kurz „Časová osa rodiny“ vedený PhDr. Ludmilou Trapkovou a MUDr. Vladislavem Chválou
v rozsahu 20 hodin
projekt „Člověk v nás“ – výukové programy pro děti z dětských domovů

2003






2002

2001



workcamp of Miedzylesie Social Care Centre in Warsaw – asistenční práce s mentálně a zdravotně
postiženými lidmi (měsíční stáž)
seminář Komunikační techniky vedený PhDr. Jiřím Šípkem v rozsahu 17 hodin
stáž v Trigonu – oddělení preventivně-výchovné péče pro děti a mládež (půlroční stáž)
seminář Psychoterapie poruch příjmu potravy vedený PhDr. Davidem Krchem v rozsahu 18 hodin
pasivní účast na mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy s mezinárodní účastí v rozsahu 24
hodin
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích (dobrovolná dvouměsíční praxe)
Otevřený klub AD v klubu Hurá Kamarád Pardubice (dobrovolná praxe v nízkoprahovém centru
v období první poloviny roku 2001)
Speciální škola Svítání – dobrovolná praxe ve školním roce 2000/2001

Jazykové znalosti
Anglický a německý jazyk
Publikační činnost:
 kol. autorů: Cesta k dítěti, Amalthea, 2014
 kol. autorů: Jsem speciální brácha/ségra…protože naši jsou pěstouni, 2014
 Černá R., Svoboda D.: Metodika přípravy zájemců o pěstounství, Amalthea, 2011
 Černá R.: O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery, O.s. Anabell, 2008
 Dlouhá I., Černá R.: Přehled hospitalizovaných na JSPPPP v letech 1983-2003; případy odmítnutí
hospitalizace a jejich příčiny (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha in Supplementum 1 –
Česká a slovenská psychiatrie, ročník 101, 2005)

