Životopis

Národnost
Datum narození

Česká
24.6.1971

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

1989 - 1989
USP Černovice
vychovatelství
Vychovatelka v ÚSP Stráž nad
Nežárkou
Vytváření programu a denní práce
s klientkami zařízení

• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

1991
Diecézní charita České Budějovice
obchod

• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice

1991-1992
Katolická charita Praha
Sociální práce

• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

prodavačka
Prodej devocionálií a knih

Vedoucí Domova sv. Máří
Magdaleny
Řízení pracovního týmu, vytvoření
programu Domova, práce
s klientkami a jejich rodinami
1998 - 1999
Na počátku o.s., Soběšická 60, 614
00 Brno Husovice
Sociální práce
Vedoucí Domova pro dětský život
Řízení pracovního týmu, práce s
klientkami
2002 -2003
Na počátku o.s., Soběšická 60, 614
00 Brno Husovice
Sociální práce
Vedoucí Domova pro dětský život
Řízení pracovního týmu, práce s
klientkami

• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

2002 -2003
Na počátku o.s., Soběšická 60, 614
00 Brno Husovice
Sociální práce
Vedoucí Domova pro dětský život
Řízení pracovního týmu, práce s
klientkami
2003- 2004
Na počátku o.s., Soběšická 60, 614
00 Brno Husovice
Sociální a komunitní práce
Sociální pracovnice v romské
komunitě v Dobré Vodě u Toužimi
Práce s klienty, spolupráce v týmu
organizace
2004 - DOSUD
Český západ o.s ., Dobrá voda 8,
364 01 Toužim
Řízení organizace, sociální a
komunitní práce
Výkonná ředitelka (do 18.3.2010),
komunitní a metodická pracovnice
Řízení pracovního týmu, práce
s celou komunitou, metodické
vedení

• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

2008 - 2012
OSVČ
Poradenství, psychoterapie (PBSP)

• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

2011 - DOSUD
OSVČ
Týmová a individuální supervize

Psychoterapeutka
Individuální psychoterapie

Supervizorka
Týmové a individuální supervize
v organizacích poskytujících sociální
služby

VZDĚLÁNÍ A KURZY
• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul
• Úroveň v národní klasifikaci
(pokud možno uvést)

1994 - 2002
Universita Karlova Praha, filosofická
fakulta
Obor Sociální práce

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy

1991-1995
Universita Palackého Olomouc,
Cyrilometodějská bohoslovecká
fakulta
Obor křesťanská výchova

• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

Mgr.
Vysoká škola

Mgr.

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul
• Úroveň v národní klasifikaci
(pokud možno uvést)

1991-1995
Universita Palackého Olomouc,
Cyrilometodějská bohoslovecká
fakulta
Obor křesťanská výchova
Mgr.
Vysoká škola

absolventka kurzů a výcviků:
výcvikový kurz telefonické krizové intervence, Remedium Praha
kurz Lektorské dovednosti, Přátelé angažovaného učení
základní výcvik v komunikaci a řešení konfliktů technikou mediace
kurz „pomoc obětem domácího násilí v azylových domech“
výcvik podpora rodiny - STŘEP
„Osobnost dítěte – Montessori pedagogika v praxi“
kurz pro terénní soc. pracovníky „Obchod se ženami a prevence HIV/AIDS“, Risk bez rizika
úvodní kurz videotréninku interakcí, SPIN
výcvik lektorek předporodní a porodní přípravy
čtyřletý psychoterapeutický výcvik PBSP (psychomotorická terapie), PBSP společnost
kurz Efektivního řízení NNO, Agens Praha
kurz Trauma, Remedium Praha
kurz Trauma II – pokračování , Remedium Praha
výcvik v supervizích dovednostech, Instand o.s.

OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
Řízení komunitních projektů,
Práce v romské komunitě,
Řízení pracovního týmu
Řízení procesu strategického rozvoje organizace,
Lektorování předporodní přípravy
Psychoterapie
Supervize
Odpovědnost
Tvořivost
Týmovost

MATEŘSKÝ JAZYK
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Staženo z HYPERLINK "http://workers.cz/zivotopis/"workers.cz

Český jazyk
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Publikační činnost: HAVRDOVÁ,
Z., KOSOVÁ, J. a kol. Mít
život ve svých rukou,
metodika komunitní práce,
Český západ,o.s. a Fakulta
humanitních studií společně s
obecně prospěšnou
společnosti Cheiron T, Praha:
2013.

OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Mgr. Jana Kosová

Adresa
Telefon

DOBRÁ VODA 4, 364 01 TOUŽIM
731 604 334

E-mail HYPERLINK "mailto:jaja.kosova@gmail.com"jaja.kosova@gmail.com

