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ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

Výběr předchozích pracovních zkušeností:
 Období
01/2011 - 02/2014
 Zaměstnavatel
Středočeský kraj - Krajský úřad
 Pracovní pozice
vedoucí oddělení interního auditu




Období
Zaměstnavatel
Pracovní pozice

04/2009 - 12/2010
Středočeský kraj - Krajský úřad
koordinátor plánování rozvoje sociálních služeb





Období
Zaměstnavatel
Pracovní pozice

01/2009 - 04/2009
Ministerstvo pro místní rozvoj
projektový manažer





Období
Zaměstnavatel
Pracovní pozice

04/2005 - 12/2012
Česká společnost AIDS pomoc, o.s. - Dům světla
zástupce ředitele, vedoucí sociální pracovník,
koordinátor dobrovolníků, lektor

Vzdělání:
 Období

09/2009 - 06/2013
Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova
Magisterský titul v oboru Veřejná a sociální
politika



Období

01/2006 - 01/2010
Evangelická teologická fakulta - Univerzita
Karlova
Bakalář v oboru Sociální práce a pastorace



Období

01/2003 – 06/2006
Evangelická akademie – VOŠ sociálně právní
Diplomovaný specialista v oboru Sociálně právní
činnost

Další znalosti a dovednosti:
Manažerské zkušenosti, příprava a spolupráce v rámci mezinárodních nebo národních
projektů, dlouhodobá praxe v neziskovém sektoru nebo ve veřejné správě, v oblasti
sociálních služeb – přímá práce s klienty, tvorba a implementace standardů kvality sociálních
služeb, fundraising, tvorba metodických postupů a vytvoření systému dobrovolnictví
v organizaci, při externí spolupráci s veřejnou správou a neziskovým sektorem se zaměřoval
mj. na publikační a lektorskou činnost, oblast plánování sociálních služeb.



Období

2015
B1 - Presto - překladatelské centrum s.r.o.
jazyková zkouška



Období

2013
Zvláštní odborná způsobilost, MV - Obecná část a
Zvláštní část pro správní činnost při finančním
hospodaření územních samosprávných celků a
jeho přezkumu.



Období

2006
Vzdělávací program pro zpracovatele
komunitního plánu na úrovně obce/region
MPSV ČR a Komunitní plánování sociálních
služeb, o.p.s.
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Spoluautorem, odborné publikace:
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Středočeský kraj 2011
Analýza komunitních plánu Středočeského kraje, CpKP střední Čechy 2010
Analýza sociálních služeb SK pro osoby se zdravotním postižením, Středočeský kraj 2010
Analýza sociálních služeb SK pro seniory, Středočeský kraj 2009
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta 2010-2011,
Středočeský kraj 2009
aj.

