ŽIVOTOPIS
PhDr. Magdaléna Točíková
Pracovné skúsenosti
Od 2013
Supervízor
- Individuálna a skupinová supervízia Detský domov
- Individuálna a skupinová supervízia - Zariadenia sociálnych služieb
Od 2012
Lektorská činnosť - Tabita s.r.o., Štefanov
- Kurz opatrovania
- Dokumentačný systém opatrovateľských výkonov podľa
opatrovateľského modelu prof. Moniky Krohwinkel v zariadeniach
sociálnych služieb
- Vzdelávanie a výcvik pre zamestnancov v priamom kontakte s
agresívnym klientom a klientom s poruchami správania v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.
2009 – 2012
Sociálny pracovník - Harmonia – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec
- Sociálna posudková činnosť
- Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Vzdelanie
2014
Rigorózne konanie, Trnavská univerzita v Trnave, odbor sociálna práca
2007 – 2009
Magisterské štúdium, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská
univerzita v Trnave, odbor sociálna práca - denná forma štúdia,
2004 – 2007
Bakalárske štúdium, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská
univerzita v Trnave, odbor sociálna práca - denná forma štúdia,
2000 – 2004
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
Ďalšie vzdelávanie
2015
Skupinová dynamika, workshop, Couchingplus, Bratistala – Osvedčenie
2014
"Nenásilná komunikácia - empatia v práci, doma, v živote", seminár,
Voices, n.o., Bratislava - Certifikát
2013
Výcvik supervízorov v sociálnej práci, Vzdelávacie stredisko bl. Matky
Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety, Dolná Krupa - Osvedčenie
2013
Kurz opatrovania - 222 hodín akreditovaný MPSVR SR, Holíč 2011
Základní seminář Bazální stimulace, INSTITUT Bazální stimulace®
s.r.o.,
2011
Manažér kvality pre zariadenia zdravotných a sociálnych služieb,
MASM, Žilina – Certifikát
2011
Manažment sťažnosti v sociálnych službách, Tabita s.r.o. a Inštitút
kvality sociálnych služieb, Štefanov - Osvedčenie

2011

Riadená Dokumentácia, Tabita s.r.o. a Inštitút kvality sociálnych služieb,
Štefanov - Osvedčenie

2011

Základy systému manažéra kvality podľa normy STN EN ISO 9001,
Tabita s.r.o. a Inštitút kvality sociálnych služieb, Štefanov - Osvedčenie

2005
2004 – 2005

Členstvá:
2013

Štátna jazyková skúška, Anglický jazyk - stupeň B2, Štátna jazyková
škola, Nitra
Intenzívny prípravný kurz anglického jazyka na všeobecnú štátnu
jazykovú skúšku a medzinárodnú jazykovú skúšku, LIGUA - English
Language School, Nitra – Osvedčenie

Zakladajúci člen Asociácie odborných pracovníkov v sociálnych službách

Praktické skúsenosti
leto 2008 a 2009
Work&Travel, USA
február 2009
Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce - dobrovoľnícka činnosť
2008 - 2006
Harmonia - Zariadenie pre seniorov - dobrovoľnícka činnosť
2007
Harmonia – Zariadenie pre seniorov - prax počas štúdia,
2006
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Pastuchov
- prax počas štúdia,
2005
Centrum voľného času Koliesko - prax počas štúdia,
Jazykové znalosti
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

pokročilá znalosť
základy

Počítačové znalosti
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Powerpoint – pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Iné
Vodičský preukaz

B

Vlastnosti a záujmy
zodpovednosť, tímová práca, komunikatívnosť, kreatívnosť, fotografovanie, umenie, cestovanie

Referencie
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, Tabita s.r.o.

0905 543 245

"Vyplnením údajov a ich odoslaním poskytujem súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013
Z. z. so spracovávaním svojich osobných údajov."

V Hlohovci, dňa 14.04.2015

