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Profesní zkušenosti:
Období
Povolání
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Od dubna 2013 dosud
Manažer projektu „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových
obcí na období 2014 – 2018“
Manažerské a finanční řízení projektu podpořeného z OPLLZ
Centrum pro komunitní práci Střední Čechy
Komunitní plánování sociálních služeb
Od dubna 2012 dosud
Manažer projektu „Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí“
Manažerské vedení projektu podpořeného z OPLLZ
Centrum pro komunitní práci Střední Čechy
Komunitní plánování sociálních služeb

Období

11/2001-02/2013

Funkce

Koordinátorka, finanční a projektový manažer, člen Rady RC (MC), dobrovolník

Hlavní pracovní náplň

Název a adresa zaměstnavatele
Období
Povolání/funkce
Název a adresa zaměstnavatele
Období
Povolání/funkce

Hlavní pracovní náplň
Název a adresa zaměstnavatele
Období
Vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň

Jméno zaměstnavatele

Vedení podkladů pro účetnictví, personální agenda, jednání s úřady a jinými organizacemi,
psaní projektů a jejich monitoring, tvorba výročních zpráv, organizace pravidelných i
mimořádných akcí, účast na supervizí řízení a týmu
Rodinné centrum Dobříšek, Dobříš (do roku 2011 – Mateřské centrum Dobříšek)
2007 - 2012
Člen správní rady o.p.s.
MAS regionu Brdy – Vltava, o.p.s.
11/2010 -9/2013
Odborný poradce v mezinárodním projektu „Nové formy individuální péče o děti do 7 let
věku nerodičovskou osobou jako nástroj odstranění překážky pro vstup na trh práce a zdroj
pracovních příležitostí ve Středočeském kraji“
Účast na zahraničních stážích, mezinárodních konferencích, zajištění seminářů k aplikaci
nového zákona v ČR, tvorba manuálů k individuálnímu a skupinovému hlídání dětí
Farní charita Starý Knín
2005 - 2008
Spolupráce se Sítí MC v ČR, krajská koordinátorka
Koordinace projektu Local to Local a zkušenost s celorepublikovou koordinací projektu
Tesco charita roku pro MC, vyřízení veškeré legislativy veřejné celostátní sbírky včetně tzv.
DMS – dárcovské SMS, intenzivní komunikace se 70 centry a obchody po celé ČR.
Koordinace, mentoring 56 MC a RC ve středočeském kraji, legislativní a manažerská
pomoc při zakládání nových center.
Síť MC v ČR, o.s.

Období
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Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
Hlavní předmět
Profesní dovednost
Název a typ organizace
Období
Hlavní předmět
Název a typ organizace
Období
Hlavní předmět
Název a typ organizace
Období
Hlavní předmět
Název a typ organizace
Období
Hlavní předmět
Název a typ organizace
Období
Hlavní předmět
Název a typ organizace
Období
Hlavní předmět
Název a typ organizace
Období
Hlavní předmět
Názav a typ organizace
Období
Hlavní předmět
Název a typ organizace
Období
Dosažená kvalifikace

06/2012
Akreditovaný kurz Případová setkání (26 hod)
Vedení a účast na případových setkáních v rámci sociální práce
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
5/2012
Problematika azylového bydlení a domů na půl cesty (13 hod)
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
4/2012
Komunitní plánování v kostce pro nové účastníky procesu (6 hod)
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
65/2011
Seminář – Finanční zdroje pro NNO a finanční řízení (16 hod)
Síť MC v ČR
1/2011
Seminář pro zaměstnavatele (6 hod)
Síť MC v ČR
11/2009
Lidské zdroje v NNO (8 hod)
Síť MC v ČR
10/2009
Tvorba vzdělávacího projektu (7 hod)
Generace plus, o. s.
3-4/ 2009
Práce na PC a internetová komunikace a bezpečnost na internetu (24 hod)
Síť Mc v ČR a MC Dobříšek
12/2008
Tým a týmové role – jednodenní seminář (8 hod)
Síť MC v ČR
1987 - 1991
Maturita

Hlavní předměty / profesní dovednosti

obor zubní laborant/technik

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

Střední zdravotnická škola (SZŠ), Alšovo nábřeží 6, Praha 1

Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci
Strana 3 - Životopis
Křestní jméno Příjmení

Maturita

Více informací o Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Evropská společenství, 2003

Období
Dosažená kvalifikace

2005 - současnost
osvědčení, potvrzení o absolvování dílčích kurzů v oblasti:
Zásady vedení a motivace zaměstnanců
Time-management
Stress management
Vedení a budování týmu
Týmová spolupráce
Slaďování rodinného a pracovního života
Internetové komunikace a bezpečnosti na internetu
Jak psát výroční zprávu
Fudraisingu
Supervize
Dobrovolnictví a dalších.

Hlavní předměty / profesní dovednosti

zvyšování kvalifikace

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

vzdělávací instituce v ČR

Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci

zvýšená kvalifikace

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk

Český jazyk

Další jazykové znalosti
Sebehodnocení
Evropská úroveň

(*)

Porozumění
Poslech

Anglický jazyk
Ruský jazyk
(*) Společný

Sociální schopnosti a dovednosti

Mluvení
Čtení

Ústní interakce

Psaní

Samostatný ústní projev

Písemný projev

3

2

3

4

2

2

2

3

4

2

evropský referenční rámec pro jazyky

-Schopnost zastupování cílových skupin na veřejnosti včetně hájení zájmů organizace
-Schopnost srozumitelně písemně formulovat
-Schopnost provázet a podporovat ostatní v obtížných situacích
-Schopnost reagovat na nenadálé a krizové situace
-Schopnost stmelovat tým
-Otevřená komunikace a snaha o konstruktivní řešení konfliktů
-Orientace v sociálních a rodinných službách
-Porozumění potřebám menšin a dětí
-Dobré komunikační a prezentační dovednosti
-Schopnost týmové práce

Organizační schopnosti a dovednosti

Technické znalosti a dovednosti
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-Velmi dobré organizační schopnosti – organizace seminářů i konferencí
-Velmi dobré řídící schopnosti – spolupráce při řízení a koordinaci několika projektů a
aktivit
-Lektorské dovednosti
-Zkušenost s vedením týmu a externích lektorů
-Projektové a finanční řízení
-Zajišťování vícezdrojového financování NNO
Desetiletá pracovní zkušenost v profesi zubní technik/laborant ve státním i soukromém sektoru.
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Znalost specifických technologických postupů pro výrobu fixních a snímatelných zubních náhrad

Počítačové znalosti a dovednosti

Umělecké schopnosti
a dovednosti
DALŠÍ PROJEKTY A ZAKÁZKY

-Znalost a každodenní využití kancelářských programů Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint, -Publisher
- Internet Explorer, Firefox, Google
-Zálohování dat Dropbox, Gmail
-Online komunikace – např. Skype
-Ruční tvorba originálních autorských šperků

Datum
Zaměření

2013
2008
Subdodávka v rámci projektu „Audit rodina & zaměstnání „Příručka pro rodiče“ pro Tchibo Praha,
Subdodávka
spol.
s.r.o. „Analýza specifik trhu práce”

Datum
Zaměření

2008 - 2009
2012,
2013
Projekt
mobility programu Leonardo
Subdodávky přehledy financování sociálních služeb v ORP Neratovicko a ORP Mnichovo Hradiště

Další schopnosti, znalosti
a dovednosti

Faclitace/vedení jednání, pracovních skupin
Moderování kulatých stolů a veřejných setkání
Každoroční školení v první pomoci (á 4 hod, ČČK)
Kurz psaní na stroji
Kurzy aromaterapie a aromamasáží (40 hod)
Držitelka 3. Stupně Reiki
Držitelka Ceny Ludvíka Kopáčka pro občany městě Dobříše v roce 2011 za pořádání prorodinných
aktivit, práci při prevenci kriminality a pořádání benefic pro potřebné
Zážitkový seminář – průřez psychoterapeutickými systémy (70 hod)
Kurzy primitivní exprese (výrazový tanec 40 hod)
Semináře zaměřené na osobní rozvoj a emoční inteligenci (Agentura VEVA 50 h)
Spoluzaložení a řízení ITYTAKY o.s. – zapojování dobrovolníků dle 5P (2010 - doposud)
Pravidelná školení „Zařízení dětských hřišť“ (2005 – 2012)
Koordinace projektu „Noemova archa“ výstavba dětského hřiště a sportoviště Dobříš (2005 – 2011)
Vedení soukromého Nakladatelství Drvoštěp od roku 2003 doposud
Spoluautorka publikace s tvořivými nápady pro děti a dospělé „Pružné náramky“ (2003)
Organizace Českého trhu řemesel v Holandsku v rámci partnerské výměny město Dobříš-Mierlo
v roce 2000

Řidičský průkaz
Doplňující informace
Zájmy

Skupina B

Rodinný stav – vdaná, dva synové (2000, 2004)
Knihy, hudba, film, natáčení filmů, horská a pěší turistika, běžky, cykloturistika, šnorchlování,
společenské stolní hry a pečení

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
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……………………………………….
Petra Štěpová
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