
           

Životopis 

 
Jméno a příjmení: Romana Trutnovská 

 

Datum narození: 01. 06. 1987 

 

Adresa:  Rumunská 4, 360 01 Karlovy Vary 

 

Telefon:  +420775375864 

 

E-mail:  trutnovska@instand.cz 

 

Vzdělání:   
2002 - 2006:  První české gymnázium v Karlových Varech - obor všeobecný, ukončený 

   maturitou 

2006 - 2009:  studium v bakalářském prezenčním programu na Filozofické fakultě UK  

  v Praze - obor sociální práce  

červen 2009:  ukončení bakalářského programu na Filozofické fakultě UK v Praze – obor 

            sociální práce, titul Bc.  

2009 - 2012:  studium v navazujícím magisterském prezenčním programu na Filozofické 

  fakultě UK v Praze – obor sociální práce 

leden 2012:  ukončení magisterského programu na Filozofické fakultě UK v Praze – obor 

          sociální práce, titul Mgr. 

říjen 2012 - současnost: studium doktorského programu na Filozofické fakultě UK v Praze

  - obor sociologie            

 

Pracovní zkušenosti:   

2010: 

osobní asistentka u dětí s postižením v ARPZPD v ČR, o. s. Klub „Hornomlýnská“ 

 

2010 - 2012:  

pracovní konzultantka v Agentuře pro sociální rehabilitaci v Sokolově, o.s. Rytmus - služba 

podporovaného zaměstnávání pro osoby s mentálním postižením 

 

červen 2012 - současnost:  

vedoucí pobočky INSTAND, z.ú. v Karlových Varech, koordinátorka dobrovolníků a 

projektová manažerka 

 

červenec 2013 – současnost: 

lektorka v INSTAND, z.ú. – lektorování kurzů o podporovaném rozhodování a 

profesionálním opatrovnictví 

 

 

 



Pedagogické zkušenosti: 

2012- současnost: 

vedení vybraných přednášek na Filozofické fakultě UK v Praze – katedra sociální práce 

 

 

Praxe: 

2007: 

praxe v azylovém domě Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice (100 hodin) – zájmová 

činnost s dětmi 

2007: 

praxe v Občanském sdružení Res vitae (100 hodin) – v právnické poradně a krizovém centru 

2008 – 2009: 

praxe na Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Karlových Varech (400 hodin) 

2010: 

individuální doučování dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí v občanském sdružení 

MIKÁDO 

 

Zahraniční stáže: 

květen 2013: 

stáž v Kanadě v Britské Kolumbii v rámci projektu „Modely podpory pro rozhodování lidí 

s mentálním postižením“ k tématům podporovaného rozhodování, profesionálního 

opatrovnictví a dobrovolnictví 

 

červen 2013: 

stáž ve Švédsku v rámci projektu „Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním 

postižením“ k tématům podporovaného rozhodování, profesionálního opatrovnictví a 

dobrovolnictví 

 

Vzdělávací kurzy: 

kurz Psychologické dovednosti v rámci programu "Vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách na území hl. m. Prahy" (28 hod.) 

kurz Právní způsobilost a opatrovnictví (8 hod.) - Quip, společnost pro změnu  

kurz Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho motivace (8 hod.) - Česká unie pro podporované 

zaměstnávání 

kurz Zvládání rizikových situací (8 hod.) - Quip, společnost pro změnu 

kurz Základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch (8 hod.) – 

Individuální projekt Karlovarského kraje 

kurz Management dobrovolnictví I. – Hestia, o. s. (24 hodin) 

kurz Management dobrovolnictví II. – Hestia, o. s. (24 hodin) 

kurz Time management – neziskovky.cz (8 hodin) 

kurz Metody psychohygieny – Jabok (16 hodin) 

     

Znalosti:   

znalost zákona o sociálních službách a platné legislativy týkající se sociální práce 

řidičský průkaz sk. B 

uživatelská práce na PC (MS Office, internet) 

Anglický jazyk - aktivně 

Německý jazyk – aktivně, zkouška z Německého jazyka na VŠ 

 

 


