ŽIVOTOPIS

Osobní údaje:
Jméno a příjmení, titul:
Adresa:
Telefonní spojení:
E – mail:
Datum narození:
Stav:
Občanství:

Mgr. Pavla Popelářová
Nádražní 766, 395 01 Pacov
776 692 759
pavla.popelar@gmail.com
16. 04. 1988
vdaná
ČR

Vzdělání:
2010 – 2012

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta,
Jírovcova 1347/24, České Budějovice
Obor: etika v sociální práci (kombinované studium)
Diplomová práce na téma „Pojetí smrti z pohledu odborné
literatury, terminálně nemocných osob, jejich rodinných příslušníků
a pracovníků hospicové péče“. Získán titul Mgr.

2007 – 2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální
fakulta, Jírovcova 1347/24, České Budějovice
obor: prevence a rehabilitace sociální patologie (prezenční studium)
Bakalářská práce na téma „Uplatnitelnost dlouhodobě duševně
nemocných osob na trhu práce“. Získán titul Bc.

2003 – 2007

Gymnázium Pierra de Coubertina, Náměstí Františka Křižíka 860,
Tábor
ukončeno maturitní zkouškou

Pracovní zkušenosti + absolvovaná praxe v rámci studia
07/2010 - doposud

Oblastní charita Pelhřimov – hlavní pracovní poměr, pozice vedoucí služeb
sociální péče (vedení 3 služeb – osobní asistence, pečovatelská služba,
domácí hospicová péče, v rámci těchto služeb vedení 2 středisek a týmu
zhruba 25 lidí, plánování práce, metodické vedení, reprezentace navenek)
současně pozice sociálního pracovníka pro domácí hospicovou péči

12/2009 – 01/2010

FOKUS Vysočina – středisko Pelhřimov, Pelhřimov – odborná praxe

11/2009 – 12/2009

Probační a mediační služba ČR – středisko Pelhřimov, Pelhřimov – odborná
praxe

06/2009 – 07/2009

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou, Tábor – odborná praxe

05/2009

Městská charita ČB, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko –
Jiloro, České Budějovice – odborná praxe

10/2008 – 01/2009

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna,
Černovice – odborná praxe (v oblasti sociální prevence)

Nejdůležitejší absolvované kurzy a vzdělávání:
 Školicí akce Vyrovnávání se se smrtí v rozsahu 15 hodin – účast 2x (25. a 26. 11. 2010 a 12.
a 13. 9. 2012) – akreditace ČAS (KK/3793/2010) a akreditace ČAS (KK/1853/2012)
 Odborná praxe v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna – náplň praxe: sociální práce
v hospici (zahrnovala i komunikaci s pozůstalými nebo s blízkými osobami umírajícího)
v rozsahu 40 hodin, 9. – 13. 1. 2012
 Základní kurz Bazální stimulace, lektor PhDr. Karolina Friedlová, 25. – 26. 2. 2013
 Jak se nedostat za mříže: Práce s rizikem a odpovědnost v sociálních službách, LLP Vision
s r. o., lektoři Maroš Matiaško a Dita Vojířová, 19. – 20. 5. 2014
 Vedení porad a složitých jednání, Partners Czech, lektor Ing. Dana Rabiňáková, 6. – 7. 1.
2015
 Komunikace v týmu a řešení obtížných situací, Partners Czech, lektor Ing. Dana
Rabiňáková ,14. – 15. 5. 2015
 Metoda validace podle Naomi Feil, Diecézní charita Brno – vzdělávací středisko, lektor
Mgr. Mária Wirth, PhD., 26. – 27. 6. 2015
 Jak vést hospice v 21. století?, Centrum paliativní péče, z. ú., 22. – 23. 10. 2015
 Demence v obrazech, APSS ČR, lektor Mgr. Andrea Tajanovská, 10. 11. 2016
 Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu: Proutek o. s., lektoři Dita Vojířová a Tomáš
Masopust, 14. – 15. 11. 2016
 Trenérství paměti I. a II. stupně (certifikace ČSTPMJ) – I. stupeň absolvován 27. 1. 2014,
II. stupeň 28. 11. 2014
A dále pravidelná účast na výročních kongresech poskytovatelů sociální služeb, konferencích
paliativní péče, kulatých stolech a pracovních skupinách pořádaných krajem Vysočina, seminářích
týkajících se zákona o sociálních službách včetně zamýšlených novel.

