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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

2015 – dosud  majitelka firmy 2Fabion s.r.o., která je od roku 2020 sociálním podnikem 

 

2016 – dosud  psychoterapeutka, lektorka, poradkyně   

 

2020 – dosud  Dobrovolnické centrum, z.s. 

   koordinátorka projektu Bydlím a žiji v Ústí nad Labem – housing first 

2019 – dosud  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

   manažerka kvality pro Ústecký kraj v rámci projektu Reforma psychiatrické péče 

2018 – dosud  Magistrát města Ústí nad Labem 

manažerka koordinační skupiny pro sociálně vyloučené a manažerka koordinační skupiny 

pro lidi s mentálním postižením 

2013 – 2019  Sociální agentura, o.p.s. 

   zástupkyně ředitele, lektorka, projektová manažerka 

2011 – 2012  OSVČ- lektorka a poradkyně  

2007 – 2010  Sociální agentura, o.p.s. 

sociální pracovnice, metodička sociálních služeb, lektorka 

2004 – 2006  Střední a vyšší zdravotnická škola, Ústí n.L. 

   učitelka odborných předmětů 

1999 – 2006  Lékárna U Grandu, PharmDr. Jiří Šašek 

   farmaceutická laborantka 

 

VZDĚLÁNÍ A KURZY 

2012 – 2017  Institut pro systemickou zkušenost – Management centrum Praha   

   Cestou systemických terapií 

akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik 800 hod. 

2008 – 2010  Univerzita Jana Amose Komenského Praha     

   Studijní obor: Andragogika – specializace: vzdělávání dospělých  

zakončeno: státní závěrečnou zkouškou (magistr – Mgr.) 

2004 – 2007  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem 

   Fakulta sociálně ekonomická 

   Studijní obor: Sociální politika, sociální práce 

   zakončeno: státní závěrečnou zkouškou (bakalář – Bc.) 

1994 – 1998  Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Palachova 35 Ústí n. L. 

   Studijní obor: Farmaceutický laborant 

zakončeno maturitní zkouškou 

2018 – 2020 Dílčí vzdělávání pro psychoterapeuty (práce s dětmi, truchlení, doprovázení umírajícího, 

krizová intervence) 

2013 – 2018  Dílčí vzdělávání pro sociální a vedoucí pracovníky – akreditované kurzy 
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OSTATNÍ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI 

• komunikativnost, schopnost komunikace s lidmi se zdravotním postižením (lidé neslyšící – základy 

komunikace pomocí znakové řeči, lidé se sníženými komunikačnímu schopnosti – komunikace pomocí 

metod alternativní a augmentativní komunikace), schopnost pracovat v týmu 

 

• organizační dovednosti – kompletní projektový management, zkušenosti na pozici koordinátorky 

dobrovolníků a koordinátorky programu pro praxi, vedení projektů zaměřeného na vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách, podpora OZP na trhu práce, pilotní ověření principů housing first pro práci s lidmi 

bez domova  

 

• trenérská činnost (vedení moderních gymnastek ve věku 7-13 let), instruktorka spinningu 

 

• schopnost práce na PC – velmi dobrá uživatelská znalost MS Office, základní znalost tvorby webových 

stránek, velmi dobrá znalost programů pro alternativní a augmentativní komunikaci  

 

• lektorská činnost (17 let praxe) – kurzy na téma komunikace a zvládání stresu, poradenské programy pro 

osoby se zdravotním postižením, vzdělávací semináře a kurzy na téma standardů kvality v sociálních 

službách, kurz individuálního plánování, kurz alternativní a augmentativní komunikace v sociálních 

službách, vzdělávání v oblasti problematiky lidských práv  

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

• 2005 – 2007 dobrovolnice v CESPO – výuka dětí neslyšících rodičů český jazyk 

• 2007 dobrovolnice v Sociální agentuře – výuka lidí se zdravotním postižením na PC 

• 2011 – dosud dobrovolnice v DOZP Trmice – práce s lidmi s mentálním postižením  

 

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii. 

 

        Mgr. Dagmar Francová 


