
Profesní životopis – BARBORA AUGUSTÝNOVÁ, DiS. 
 
Vzdělání: 

2016 – dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Psychologie, 
kombinované bakalářské studium  
 
2009: ukončení Vyšší odborné školy pedagogické a sociální Kroměříž; obor sociální pedagogika, 
ukončení absolutoriem (DiS.) 
 
Odborné kurzy, semináře: 

2018: Konference Specifické skupiny a drogy (Praha, Sananim) 

2017:  Školení hodnotitelů kvality Rozvojových auditů (7 hodin, Praha, ČAS) 
 Konference Sociální práce a drogy (Praha, Sananim) 
 Online aplikace pro tvorbu propagačních materiálů (6 hodin, Jihlava, Kous) 
 Zvyšování psychické odolnosti sociálních a vedoucích pracovníků (8 hodin, Praha, 

Diakonie) 

2016:  Role manažera v sociálních službách (8 hodin, Praha, Proutek) 
 Role manažera II.: De/motivace v každodenní práci manažera (8 hodin, Praha, Proutek) 
 Hospitace v rámci projektu „Projekt společné česko-německé protidrogové prevence 

v příhraniční oblasti“ v Německu (cca 16 hodin, Tandem – Koordinační centrum česko-
německých výměn mládeže) 

 Odborná konference Krize na oddlužení nečeká (14 hodin, Praha, Remedium) 
 Jak pracovat s emocemi (16 hodin, Praha, Diakonická akademie s.r.o.) 

2015: Odborná stáž v Rozkoši bez rizika v rámci projektu „Další vzdělávání poskytovatelů 
sociálních služeb v Kraji Vysočina“ (NVF, 16 hodin) 
HIV poradenství u vybraných rizikových skupin (SZÚ, Praha) 
Seminář exekuce, insolvence (OP Portimo, Nové město na Moravě) 
Jak vést malý tým (16 hodin, ČAS) 

2014: Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (8 hodin, Praha, ČAS) 
 Pětidenní studijní výjezd za dobrou praxí v organizaci Amet (Finsko), (ČAS) 
 Vzdělávací seminář pro poradce v oblasti HIV (SZÚ, Praha) 

2013:  Motivační rozhovory – Special (18 hodin, I.E.S., Brno) 
 Konference Rodina a drogy (Sananim, Praha) 
 Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb (24 hodin, I.E.S.,  

Brno) 
Aktuální trendy při práci s drogově závislými – 1. adiktologická konference  
Vysočina  
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik (44 hodin, Fokus Praha) 

2012:  Konference Kriminalita a drogy (Sananim, Praha) 
 Motivační rozhovory – Basic (24 hodin, I.E.S., Brno) 
 Školení Metodiky sebehodnocení kvality a efektivity kontaktních sociálních  

služeb (ČAS, Praha) 
Úvod do problematiky práce s rodiči (8 hodin, I.E.S., Brno) 
Motivační rozhovory – Focus (18 hodin, I.E.S., Brno) 
Konference IMPACT Testování a infekční onemocnění uživatelů drog  
(Sananim, Praha) 
Seminář sekce Harm Reduction A.N.O. (A.N.O., Praha) 
Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách (48 hodin, I.E.S., 
Brno) 

2011:  Konference Sexualita a drogy (Sananim, Praha) 
 Práce s agresivním klientem (ČAS, Žďár nad Sázavou) 



 Základní krizová intervence (51 hodin, Remedium, Praha) 
Kvalifikační multidisciplinární kurz pro pracovníky v sociálních službách se  
zaměřením na adiktologii (200 hodin, I.E.S., Brno) 

2010: Oborové minimum Kontaktní práce (ČAS, Mnichovo Hradiště) 
 Podzimní škola Harm reduction (Sananim, Praha) 
 Seminář Zaznamenání individuálních plánů (ČAS, Praha) 

 
Profesní vývoj: 

4/2017 – doposud: hodnotitel kvality Rozvojových auditů České asociace streetwork 

9/2015 – doposud: vedoucí pracovník Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové 
problematiky Spektrum, Žďár nad Sázavou 

11/2010 – 8/2015:  kontaktní a terénní pracovník, koordinátor Terénního programu, Kontaktní a 
poradenské centrum Spektrum, Žďár nad Sázavou 

1/2010 – 10/2010:  sociální pracovník EZOPu – Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Nové  
Město na Moravě 

12/2009 – 10/2010: terénní pracovník Kontaktního centra Spektrum 
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