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Narozena: 23.9.1981 v Ostravě 

 

Vzdělání: 

 

2006 – 2011 

▪ neuzavřené doktorské studium studijního oboru sociální politika a sociální práce na Katedře 
sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě 

2001 – 2006 

▪ Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta: Zdravotně sociální, obor: Sociální práce se 
zdravotnickým profilem 

2002 – 2006 

▪ Státní jazyková škola v Ostravě, obor: jazyk německý 
únor – srpen 2003 

▪ Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Fach: Sozial Arbeit, zahraniční studijní pobyt 
v rámci programu Sokrates 

1.9.1995 – 30.6.2001 
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▪ Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě         
 

Relevantní praxe: 

 

2011 – dosud 

▪ Sdružení azylových domů v ČR, o. s., ředitelka  
2012 – 2014 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Sekce pro sociální začleňování a rovné příležitosti, 

Oddělení politiky sociálního začleňování, členka expertní komise pro řešení problematiky 

bezdomovectví   

2011 -  2014 

▪ Sdružení sociálních asistentů, Ostrava, manažer projektu Sociální asistence pro 
znevýhodněné rodiny s dětmi 

2012 – 2014 

▪ Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava, členka pracovní skupiny Občané ohroženi 
sociálním vyloučením a občané sociálně vyloučení  

2008 – 2014 

▪ Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava, členka pracovní skupiny Děti a rodina  
2008 - 2011 

▪ Sdružení sociálních asistentů, Ostrava, vedoucí organizace Sociální asistence pro 
znevýhodněné rodiny s dětmi 

prosinec 2007 - červen 2008 

▪ Veřejná zakázka pro MPSV - „Podpora vytváření systému terénní sociální práce - vytvoření 
vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření „ - Autor a lektor vzdělávacích modulů v rámci 
Specializačního kurzu pro terénní sociální pracovníky a Kvalifikačního kurzu pro terénní 
pracovníky  

září 2006 – květen 2007 

▪ Veřejná zakázka pro MPSV – „Podpora vytváření systému terénní sociální práce –vytvoření 
metodických příruček“ – Asistent / administrativní pracovník 

2005 – 2012 

▪ Dohody o provedení práce pro Ostravskou univerzitu, dotazníková šetření, zajištění a 
organizace mezinárodních konferencí, výuka kurzu Terénní sociální práce magisterského 
studijního oboru Sociální práce se zdravotnickým profilem, vedení bakalářských a diplomových 
prací                                                                   

2005 – 2010 

▪ Sdružení sociálních asistentů, Ostrava, terénní sociální pracovník 
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Další aktivity a dovednosti: 

 

aktivní canisterapeutický tým: provádění canisterapie v zařízeních sociálních služeb, zdravotnických 

a školských zařízení na území města Ostrava – certifikát a odborné zkoušky získány v roce 2009 

 

 

 

V Ostravě, dne 11. dubna 2015                                        Mgr. Dominika Najvert 

 

 


