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Vzdelanie
Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Magisterka psychológie, jednoodborové štúdium

1998 - 2004

Lesley University, Cambridge, Massachusetts, USA
štipendium získané od zamestnávateľa, absolvovaný kurz “Tanečná a pohybová terapia pre deti” a
“Výučba jazyka pomocou kreatívneho umenia”
Certifikát “TESOL”, on-line učiteľský výcvik, 120 hodín pokročilého TEFL kurzu učenia angličtiny

Pracovné skúsenosti
Skřivánek Slovensko, s.r.o
Prekladateľka, tlmočníčka a lektorka anglického jazyka

			

Threshold Mental Health Services, 432 Antrim Road, Belfast, UK
“Project Worker” - Terapeutka
•

•
•
•
•
•
•
•

		

2013 – súčasnosť

2007 - 2013

poskytovanie starostlivosti primárne pre ľudí s dlhodobými emočnými problémami
využívaním princípov terapeutickej komunity ako sú aktívny podiel členov komunity na terapii,
obojstranná komunikácia bez ohľadu na hierarchiu roli, podpora zodpovednosti, samostat
nosti, angažovanosti a sebakontroly členov skupiny, podpora interakcie medzi členmi, sociálne učenie & emocionálne korektívna skúsenosť
práca so skupinami (ranne skupiny, týždňové stretnutia komunity)
individuálna terapia “keywork”, “time out”
vedenie skupiny arteterapie
práca s liekmi (Clozaril), certifikát sieti lekárni “Boots”
aktívna účasť v “Community of Communities”; komunikácia s inými terapeutickými komunitami v rámci Veľkej Británie
absolvovanie “in house” tréningov v rámci Threshold - certifikáty “Health and Safety”, “Stress
Awareness”, “First Aid”, “Social Housing”, “Child protection”, “Vulnerable adults”
úspešné ukončenie portfólia z teórií - “psychoanalytic ideas & therapeutic communities, individual and group work” čerpajúc z kníh Davida Kennarda, Melanie Klein, Wilfred Bion a
Irving Yalom

Massachusetts Association for the Blind, Boston, USA
			
2006 – 2007
Asistentka na oddelení personalistiky, Ivy Street School, Traumatic Brain Injury Program
•
asistencia pri organizácia náborov nových zamestnancov z Čiech, Slovenska a Veľkej Británie - selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne
pracovné pozície v spoločnosti
•
komunikácia s vedením spoločnosti, s vedúcimi jednotlivých oddelení a s personálnymi
agentúrami
•
pomoc pri zabezpečovaní chodu oddelenia ľudských zdrojov.
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Massachusetts Asscociation for the Blind, Boston, USA
Cottage Farm/Kelly house program - “Case manager”- Prípadová špecialistka
•
•
•
•

2006 – 2007

práca s adolescentmi trpiacimi traumatickým poškodením mozgu, ADHD, dyslexiou, poruchami krátkodobej alebo dlhodobej pamäti, poruchami učenia, epileptickými záchvatmi; v malých
komunitách využívajúc princípy kognitívno - behavioralnej psychológie
individuálne a skupinové stretnutia za účelom umožniť novu pozitívnu zážitkovú skúsenosť,
relaxácie a oddychu, sebapoznávania a poznávania sa navzájom
asistencia pri plánovaní denných aktivít - návšteva lekára, banky, spoločenských centier a
stacionárov
práca s rodinami - stretnutia s rodinnými príslušníkmi , telefonické kontakty, písanie správ

Massachusetts Asscociation for the Blind, Boston, USA
2005 - 2006
Ivy street school, Traumatic Injury Program - “Teaching assistant” - asistentka špeciálnej pedagogičky
•
•
•
•
•
•

práca v triede so žiakmi trpiacimi traumatickým poškodením mozgu, poruchami učenia,
ADHD a iné
asistencia špeciálnej pedagogičke pre plánovaní učebného materiálu, známkovaní a aktivitách
aplikácia behaviorálneho manažmentu - time outs, podpora pozitívneho správania - tokens
aktívna účasť v programe “Access to Theatre” kde si študenti mohli vyskúšať aktivity spojené
s divadlom
tréning v CPI “Crisis Prevention Intervention”, tréning v “restraint” stratégiách
individuálne a skupinové sedenia

Dobrovoľnícka práca
Koordinátorka pre etnické menšiny, Antrim, Severať rečové a kultúrne bariéry
•
práca v projekte “AWARE” - Antrim Advocates and Welcomes Racial Equality”
Komunitné združenie Villa Vallila, Praha, Česká republika
2004 - 2005
•
práca v chránenom bývaní, podpora sociálnej integrácie obyvateľov Villy a podpora pracovného začlenenia sa pre ľudí s postihnutím
Detský klub Košice, Slovenska republika
•
práca s ľuďmi s postihnutím v ich domácom prostredí
•
doučovanie autistického chlapca, poskytovanie asistencie nevidiacej žene

Jazykové znalosti
aglický jazyk		
nemecký jazyk		

expert
začiatočník

Technické zručností
Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Statistical Analysis, Internet
Hobby
Práca s ľuďmi, hra na gitare, knihy, cestovanie, doúčanie problémových detí

ipsycholog.info, Svatoslavova 589/9, 140 00, Praha 4
email: info@ipsycholog.info, tel: +420 608 344 227, www.ipsycholog.info

www. psycholog.info

1998 - 2004

