
Tým Centra primární prevence Vrakbar 

 

Mgr. Romana Kubů 

Vedoucí Centra, koordinátorka programů selektivní primární prevence, lektorka programů všeobecné 

a selektivní primární prevence. Víc jak 10 let praxe v oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti 

primární prevence rizikové chování, 4 roky působící jako sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu 

pro děti a mládež, 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dlouhodobě nezaměstnané mládeže. Absolventka 

sociálně – ekonomické fakulty UJEP a Jihočeské Univerzity.  

Další vzdělávání: 

 Vzdělávací program Gabriel – kurz pro vedoucí zařízení, pracující s neorganizovanými dětmi a 

mládeží (100h) 

 Kurz primární prevence, Skálův institut (80h) 

 Dvouletý výcvik ve speciálních výchovných technikách – Skálův institut (192 h) 

 seminář – Hry s psychologickým obsahem, PhDr. Richard Braun, Univerzita Karlova- 

Pedagogická fakulta, Praha 2013 

 seminář – Diagnostika třídních kolektivů, PhDr. Richard Braun, Praha 2014, Pedagogická 

fakulta Univerzita Karlova 

 Vedení poradenského rozhovoru v systemickém rámci, DCHB 

 Kyberšikana – Ing. Šmíd, Portus Prachatice 

  „Hra na hraně“ – prevence gamblingu – Podané ruce 

 a další .... 

 

Mgr. Hana Komárková 

Koordinátorka programů všeobecné primární prevence, lektorka programů všeobecné a selektivní 

primární prevence, speciální pedagog, absolventka pedagogické fakulty MU Brno. 10 let praxe 

v oblasti primární prevence rizikového chování, 3 roky praxe v oblasti práce s klienty s duševním 

onemocněním, 3 praxe v oblasti vzdělávání – speciální škola Jihlava.  

Další vzdělávání: 

 Aplikovaná krizová intervence-práce s klientem se sebevražednými tendencemi, 8 hodin, 

DCHB Brno 

 Úvod do motivačních rozhovorů, 17 hodin, Pražská vysoká škola psychosociálních studií  

 Úvod do první pomoci při šikanování, 8 hodin, UK -Pedagogická fakulta 

 Hry s psychologickým obsahem, 8 hodin, UK -Pedagogická fakulta 

 Práce s dětskou a adolescenční skupinou, 17 hodin, Pražská vysoká škola psychosociálních 

studií 

 Evropský preventivní projekt EU-Dap program Unplugged, 28 hodin, Magdaléna o.p.s. 

 Kyberšikana – Ing. Šmíd, Portus Prachatice 

 Práce se třídou - diagnostické techniky – PPP Brno 

 Kurz „Základní krizová intervence“ – Remedium Praha 

 a další ….. 

 

 



Mgr. Jan Tkadleček 

Lektor programů všeobecné a selektivní primární prevence, 5 let praxe v oblasti prevence, 13 let 

praxe ve vzdělávání mládeže v oblasti zaměstnanosti. Absolvent evangelické teologické fakulty UK 

Praha, aktuálně student oboru Učitelství všeobecných předmětů pro 2. stup. ZŠ a SŠ, UK Praha. 

Další vzdělávání: 

 Psychosociální dovednosti a základy psychoterapie, IPIPAPP, s.r.o. Olomouc (200 hodin) 

 Nouzové situace při poskytování sociálních služeb, MAVO (8 hodin) 

 Krize a krizová intervence, OCHJ (12 hodin) 

 Uvedení do psychopatologie, Modrá linka (16 hodin) 

 Kurz prevence šikanování ve školách, UK Prah (24 hodin) 

 Nespecifické poruchy chování, PaeDr. Zdeněk Martínek 

 Kyberšikana – Ing. Šmíd, Portus Prachatice 

 Umění zpětné vazby – DCHB, Horák 

 a další….. 

 

 

Mgr. Jana Němcová 

Lektorka programů všeobecné a selektivní primární prevence, absolventka oboru učitelství pro SZŠ – 

Univerzita Palackého Olomouc. Praxe v oblasti vzdělávání – pedagog na SŠ. 

Další vzdělávání: 

 Kurz Kritického myšlení 

 Sociálně psychologický výcvik zaměřený na základy práce s dětským klientem (25 hod.) 

 Psychiatrické minimum pro praxi v sociálních službách (16 hod.) 

 Metoda validace podle Naomi Feil 

 Psychohygienické a relaxační techniky, DCHB  

 

 


