Původním vzděláním jsem knihovnice, která pochopila, že jí víc těší s lidmi pracovat, než o
nich číst. Proto jsem v 25 letech nastoupila jako sanitárka v Domově důchodců. Po velmi náročných
čtyřech letech, kdy jsem měla pocit, že přesně vím, jak nemá vypadat péče o seniory a osoby
s mentálním postižením, jsem se přestěhovala a změnila zaměstnání. Stala jsem se vychovatelkou
v tehdejším ÚSP pro mládež v Mnichově u Mariánských Lázní. Pochopila jsem, že pokud chci něco
změnit, dobrá vůle nestačí, a proto jsem při zaměstnání vystudovala Speciální pedagogiku pro
výchovné pracovníky na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2000 – 2003). Dále
potom pokračovala ve studiu Speciální pedagogiky a managementu speciálních zařízení na
pedagogické fakultě UHK (2006 – 2008). Během této doby jsem vystřídala v DOZP Pramen v
Mnichově další pracovní pozice – ergoterapeut a speciální pedagog. V rámci své práce jsem vedla
také fotokroužek osob s mentálním postižením, a podílela se na organizaci výstav v Mariánských
Lázních, Plzni, Praze a Chomutově. Organizovala jsem dodnes fungující dobrovolnický projekt
„Otevřené dveře“, ve kterém se otevíral prostor k setkávání pro studenty středních škol a lidí
s mentálním postižením (teoreticky mě vybavil kurs Management dobrovolnictví I. a II. pořádaný
pražskou Hestií). Po téměř deseti letech jsem se přemístila do Chebu, kde jsem se podílela na
budování sociálně terapeutických dílen Joker, kde mi vyhovuje, že můžu kombinovat snahu o
pracovní začlenění osob s mentálním postižením a kreativitu (jde především o tvoření šperků
z různých materiálů, inspirovat jsem se nechala několika řemeslnými kurzy). Podílela jsem se také na
projektu Chceme pracovat, díky kterému 12 klientů soc. ter. dílen začalo pracovat v chráněných
dílnách. Průběžně se vzdělávám (kurs Bazální stimulace, Techniky práce s agresivním klientem,
Individuální plánování, Téma smrti a umírání, Metoda Recovery…). Novou oblast mi otevřelo
Vzdělávání v supervizních dovednostech (Instand), díky kterému v současnosti poskytuje supervizi
v sociálních službách (2010 – 2011). Od roku 2010 patří k mým pracovním aktivitám i vyučování
odborných předmětů na „vošce“ v Chebu (tento rok: Problematika osob se zdravotním postižením,
Sociální gerontologie, Metody a techniky sociálního výzkumu a Individuální plánování). Současně
také lektoruji pro Instand (alternativní a augmentativní komunikace, ingerace ve školství).

