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22.5. 1992, Cheb 

Mobil: +420 776 379 666 

E-mail: tereza.vej@gmail.com 

 

Vzdělání: 

2014 – 2018 - Bakalářské studium – Karlova Univerzita – filosofická fakulta, obor sociální 

politika a sociální práce. 

2011 – 2014 – Vyšší odborná škola - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

v Chebu, obor sociální práce. 

2008 - 2011 – Střední škola - Trivis, střední škola veřejnoprávní v Karlových Varech. 

 

Pracovní zkušenosti: 

2019 září – po současnost – vyučování předmětů na „Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola Cheb,“ Předměty: „supervize odborných praxí,“ „seminář k supervizi.“ 

2019 Březen – po současnost – psychoterapeutická praxe pro individuální, párová a rodinná 

sezení.  

2017 leden – 2018 září – terénní program a kontaktní centrum Prostor plus o.p.s. Kolín, 

Terénní sociální práce s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách, ambulantní 

sociální práce. 

2016 říjen – 2020 duben – terénní program „Drop in.“ 

Terénní sociální práce s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. 

2016 září – po současnost – prevenční a intervenční projekt „Hard and Smart,“ společnost 

Podané ruce, přímá práce s uživateli návykových látek a experimentátory v rámci otevřené 

taneční scény, koordinace pražské pracovní skupiny. 

2016 květen – 2016 srpen – „Pomáháme lidem na útěku,“ koordinátor dobrovolníků na 

řecko-makedonských hranicích v rámci uprchlické krize. 

2016 únor – 2016 duben – „Člověk v tísni,“ koordinátor dobrovolníků pomáhajících v Srbsku. 

2015 září – 2016 leden – dobrovolník v rámci uprchlické krize: práce v terénu na srbsko-

chorvatských hranicích, následně na řeckém ostrově Lesbos. 



2012 červenec - 2015 říjen – kontaktní centrum „Kotec,“ kontaktní sociální pracovnice. 

 

Praxe a stáže: 

- Terapeutická komunita pro osoby závislé na návykových látkách, Karlov. (Týden) 

- Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, duševním, mentálním nebo 

kombinovaným postižením, Joker Cheb. (1 rok) 

- Domov pro seniory Cheb. (3 měsíce) 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda v Chebu. (3 měsíce) 

- Sociální úřad Cheb. (Týden) 

- Terénní spolupráce s mezinárodními organizacemi (Doktoři bez hranic, Červený kříž, The 

UN refugee agency, Drop in the ocean) v rámci uprchlické krize. (11 měsíců) 

 

Dobrovolnická činnost: 

2019, 2018, 2017 – HR Cup – organizace a realizace fotbalového utkání pro 

klienty a pracovníky drogových služeb a jejich přátele. 

2018 – 2019 léto –preventivní aktivity v rámci letních táborů v Libé u Chebu. 

2015 září – 2016 leden – dobrovolnická činnost v Srbsku, následně na ostrově Lesbos, 

v rámci uprchlické krize. 

2011 říjen – 2012 leden – dobrovolník ve speciální a praktické základní škole Cheb, třída 

s dětmi s kombinovaným postižením. 

Patafest I. 2012, Patafest II. 2013, Patafest III. 2014 (Pomoc s přípravami festivalu v domově 

pro osoby se zdravotním postižením Pata u Aše.) 

2011 – 2014 pravidelné plavání s organizací Joker o.p.s. s lidmi s kombinovaným postižením. 

2011 září – po současnost – dobrovolnické aktivity pro „Komunitní osvětové společenství“ 

v karlovarském kraji.  

 

 

Kurzy a výcviky: 

2018 červen – po současnost - Psychoterapie v postmoderně (Gaudia institut) 

2020 červen – respektovat a být respektován 

 

Ostatní: 



Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič. 

Uživatelské znalosti práce s počítačem – word, excel, powerpoint. 

Anglický jazyk B2. 
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