Životopis
Jméno a příjmení:

Bc. Edita ONDARZA

Telefon:

+ 420 774 689 987

E-mail:

edita@ondarza.cz

Přehled dosaženého vzdělání:
2016 - dosud
2008 - 2011

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna v Lodzi, pedagogická fakulta,
obor: andragogika (navazující magisterský program)
Ostravská univerzita v Ostravě, pedagogická fakulta, obor: sociální
pedagogika - prevence a resocializace; titul Bc.

Přehled dosavadní praxe:
2017 - dosud

Renarkon, o.p.s. - poradenský pracovník, terapeut - přímá práce s klienty
se závislostmi (látkové i nelátkové), s rodinou a blízkými osobami, odborné
sociální poradenství, sociální terapie, individuální i skupinové aktivity,
výkaznictví a administrativa s tím spojená.
Přímá práce s osobami ve všech fázích trestního řízení (před, v i po VTOS).
Odborné sociální poradenství, sociální terapie, individuální konzultace,
skupinové besedy a přednášky.

2016 - 2017

Asociace Tigon - osobní poradce, sociální pracovník, manažer hudební
skupiny - práce s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením (duševní
a psychické poruchy), edukace, sociální a pracovní rehabilitace, individuální
i skupinové poradenství a konzultace, zprostředkování zaměstnání,
koučování, motivace, vedení, sociální terapie, mentoring, realizace
projektů z fondů ESF, vzdělávacích aktivit, kurzů a rekvalifikací, vedení
dokumentace s tím spojené

2015 - dosud

Abc, o.p.s. - kouč, terapeut, konzultant - vedení svépomocných skupin pro
sourozence dětí s PAS a pro rodiče dětí s PAS, konzultace a poradenství
v oblasti osobnostního rozvoje, výchovné poradenství, individuální práce
s dětmi a s rodiči, rodinná terapie, pořádání a organizace terapeutických
pobytů pro rodiny, charitativních akcí, realizace projektových aktivit

2013 - dosud

OSVČ - kouč, sociální terapeut, lektor, odborný konzultant a poradce
v oblasti osobního rozvoje; kariérové poradenství, mediace, rodinná
sociální terapie, soft skills, pracovně právní vztahy, finanční gramotnost;
Tvorba vzdělávacích programů - přednášky, workshopy, rekvalifikační
kurzy apod.
Koučink (profesní, osobní, sportovní), během praxe odkoučováno 150
koučovacích sezení
člen Asociace integrativních koučů - AIK www.asociacekoucu.com

2014 - 2016

Výchovný ústav pro mládež - vychovatel - přímá práce s dětmi, vedení
komplexní výchovné, vzdělávací, diagnostické a preventivní činnosti,
rozvoj, resocializace a sociokulturní začleňování dětí, vedení pedagogické
dokumentace apod.

2014

Dětský domov se školou a základní škola - sociální pracovník - řešení
sociálně právních a sociálně zdravotních problémů dětí, vytváření
podmínek pro zapojení dětí do společenského procesu, uplatňování metod
sociální práce, jednání se správními orgány a jinými organizacemi, případné
zastupování dětí, zajišťování analytické a metodické činnosti, zajišťování
sociálně právního poradenství, vedení příslušné dokumentace,
administrativa a vedení dokumentace spojené s výkonem těchto činností

2013 - 2014

Úřad práce ČR - sociální pracovník - externí spolupráce s odborem NSD,
provádění terénních sociálních šetření u žadatelů o příspěvek na péči a o
dávky pro osoby se zdravotním postižením

2013 - 2014

KVIC - lektor, školitel - oblast finanční gramotnosti a pracovně právních
vztahů, sociálních dovedností pro děti na druhém stupni ZŠ

2008 - 2013

COFET, a.s. - projektový manažer, interní auditor, odborný poradce; psaní,
příprava a realizace projektů z fondů ESF, vzdělávacích aktivit, kurzů a
rekvalifikací, správa informačních systémů, lektorská činnost, práce
s cílovými skupinami (CS) projektů - motivace, vedení a koučování,
individuální poradenství, vzdělávání dospělých, metodické školení,
komunikace s programátory ohledně přípravy a provozu informačních
systémů (IS)

2008 - 2009

Městský obvod Slezská Ostrava - koordinátor činností v sociálně
vyloučených lokalitách; sociální práce s CS v sociálně vyloučené lokalitě,
aktivace, motivace a koordinace práce s CS, realizace institutu veřejné
služby, práce s dětmi - vzdělávání a motivace

Absolvované kurzy a výcviky:
2017
2017
2017
2016
2013 - 2014
2014
2013 - 2014
2011 - 2013
2010
2006 - 2007

Kurz: Psychiatrické minimum
Kurz: Dluhové poradenství
Kurz: Gambling
Kurz: Psychiatrické minimum pro praxi v sociálních službách; Vzdělávací a
tréninkový institut HÉRMES Praha - akredit. MPSV
Kurz: Integrativní koučink INTECO, Škola manažerského rozvoje, s.r.o. akredit. výcvik MŠMT
Kurz: Kouč, Institut energetické psychologie - akredit. výcvik MŠMT
Kurz: Terapeut energetické psychologie EFT, Institut energetické
psychologie - akredit. výcvik MŠMT
Kurz: Základy psychologie, GRACENT - vzdělávací a poradenské centrum akredit. kurz MŠMT
Sebezkušenostní intenzivní kurz: Hledání a léčba vnitřního dítěte
Terapeutický kurz: Výcvik pro vedení systemických konstelací

