Mgr. Kristýna Bálková
ředitelka odboru programového financování a statistiky

Pracovní zkušenosti:




Období

9/2019 – nyní

Zaměstnavatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pozice

ředitelka odboru programového financování a statistiky

Období

2017 – 9/2019

Zaměstnavatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pozice

vedoucí oddělení metodické podpory odboru rodinné
politiky a ochrany práv dětí













Období

2013 – 2017

Zaměstnavatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pozice

referentka oddělení koncepce rodinné politiky

Období

2012 – 2013

Zaměstnavatel

Prague Beer Museum Pub

Pozice

provozní restauračního zařízení

Období

2011

Zaměstnavatel

Grupotels, Picafort beach, Mallorca

Pozice

Provoz hotelového komplexu

Období

2010

Zaměstnavatel

JS Hotels, Es Corso, Mallorca

Pozice

provoz hotelového komplexu

Období

2010 – 2013

Zaměstnavatel

Prev – Centrum, z. ú.,

Pozice

lektorka primární prevence

Období

2004 - 2013



Zaměstnavatel

PRAM ABS a.s.

Pozice

provoz, brigáda při studiu

Období

2003 - 2004

Zaměstnavatel

Horský hotel Čeladenka, Čeladná

Pozice

provoz hotelového zařízení

Vzdělání:


Období

1998 - 2006
Biskupské gymnázium v Ostravě – ukončeno maturitou



Období

2006 – 2009
LF UK Praha – obor adiktologie, zakončeno státní
závěrečnou zkouškou (titul Bc.)



Období

2010 – 2014
LF UK Praha – navazující magisterské studium, obor
adiktologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou (titul
Mgr.)

Doplňkové vzdělání:
květen 2018 – prosinec 2018 – Masarykova demokratická akademie,
Akademie sociální demokracie
2011 – 2012 – „Nácvik psychoterapeutických dovedností“, absolvován
v rámci navazujícího magisterského studia adiktologie, (cca 48 hodin)
2010 – absolvování „Vzdělávacího kurzu pro lektory všeobecné primární
prevence“ (Prev - Centrum, z. ú.)
2009 – 2010 - „Základy psychoterapeutického výcviku“, (cca 10 hodin)
2008 – 2009 – získané osvědčení absolvovaného kurzu „Základní
terapeuticko – poradenské dovednosti“ (80 přímých výcvikových hodin)
2008 – 2009 – získané osvědčení absolvovaného kurzu „Motivační
rozhovory“ (v rozsahu 24 hodin)

Přehled praxe:
2012 – Adiktologická ambulance, práce s klienty (klientova
anamnéza, poradenství, internetové poradenství)
2009, 2011 – MPSV – odbor sociální a rodinné politiky, (SPOD,
NRP)
2009 – PL Červený dvůr, práce s klienty (Klientova anamnéza,
poradenství, psychoterapie)
2009 – praxe v Nízkoprahových klubech pro děti a mládež (NZDM
Husita, NZDM Suterén, NZDM Vrtule) v rámci výzkumu na
bakalářskou práci
2008 – Sananim o. s. – centrum streetworku
2008 – jednodenní stáž v TK Němčice
2007 – Prev – Centrum, z. ú. – programy primární prevence
2006 – Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor sociálních
věcí (seznámení se s činností krajského protidrogového
koordinátora, praxe na úseku sociálně – právní ochrany dětí)

Další znalosti a dovednosti:
Německý jazyk – (maturitní zkouška) - komunikativní
Anglický jazyk – zkouška v rámci VŠ studia, středně pokročilá – práce v zahraničí
Latinský jazyk – základy
Španělský jazyk – základy
Polština – pasivně
Ruský jazyk – pasivně
Práce na PC (MS Office, Outlook Express, Acces, SAP, Aplikace OK služby)
Řidičský průkaz B
Zpěv (ukončena ZUŠ Leoše Janáčka v Ostravě, obor sólový zpěv)
Hra na flétnu – základy

Četba, film, hudba, tanec, pes, studium, cestování, fotografování
Sporty – lyžování, tenis, plavání, inline, fitness

