ŽIVOTOPIS
Mgr. Sylvie Stretti (roz. Achilleosová); nar. 5.12.1977 v Praze
Vzdělání:

-

1997 – maturita na soukromém gymnáziu „Pod Vyšehradem“

-

2001/2002 – roční kurz základů humanitních věd na PedF UK

-

2002/2003 – roční kurz praktické psychologie a grafologie u společnosti MAVO spol.
s r.o.

-

2005 – výcvik v telefonické krizové intervenci na Lince Bezpečí

-

2006 – výcvik v Bazální stimulaci pro ošetřovatelskou péči

-

2006 – 2012 – psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii a supervize
(pořádaným Centrem rodinné terapie v Motole) v rozsahu 620 hodin

-

2007 – výcvik v telefonické krizové intervenci akreditovaný u MPSV a ČAPLD
(česká asociace pracovníků linek důvěry)

-

2008 – ukončení magisterského studia na Husitské teologické fakultě – dvouobor
husitská teologie a psychosociální studia

-

2008 – členství ve společnosti SOFT – organizace rodinných poradců a terapeutů

-

2009 – dosud – nástup do doktorského studia na HTF UK při katedře systematické
teologie, zpracovávaná disertační práce na téma: Duchovní potřeby lidí v obtížné
zdravotní situaci

Praxe a zaměstnání:
-

od roku 2002 – dosud: spolupracuji denním stacionářem DAR jako dobrovolník a
účastním se jejich projektů v respitní (odlehčovací) péči pro děti s mentálním a
kombinovaným postižením

-

2004 – 2006: spolupráce s občanským sdružením APLA v projektech asistence pro
děti s autismem a programech respitní péče pro děti s autismem

-

Od roku 2005 – dosud: Pražská diecéze Církve československé husitské; pozice:
pastorační asistentka, od dubna 2009 na pozici duchovní (od r. 2008 část úvazku NO
Holešovice a část úvazku ve FN Motol jako nemocniční duchovní) do nástupu na
mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou. V současné době nadále působím v NO

Holešovice a dále ještě na HTF UK jako spirituál, zatím z pověření DR Praha.
Současně pod NO Holešovice a poradnou působím jako rodinný poradce. (služební
poměr)
-

Od roku 2005 – dosud: Linka Bezpečí; pozice: telefonický konzultant, od srpna 2007
na pozici intervizor/vedoucí směny. (pracovní smlouva)

-

Od roku 2007 – dosud - spolupráce se sociálním odborem města Nový Bor na
víkendových projektech zaměřených na děti ze sociálně slabých rodin a
z nepodnětného prostředí (DPP)

-

Od roku 2008 – dosud - přednášející na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce
svätej Alžbety v Bratislave, detašované pracoviště v Praze obor Sociální práce
(předměty např.: Sociální patologie, Sociální prevence, Metody sociální práce, Praxe,
Krizová intervence) – kombinovaná forma studia (DPP)

-

Od roku 2009 – dosud - lektorování na pozici druhého lektora výcviku v telefonické
krizové intervenci akreditovaného u MPSV pod Sdružením Linka bezpečí, od roku
2010 na pozici hlavního lektora (DPP)

-

Od roku 2009 – dosud - přednášející na HTF UK na katedře Psychosociálních věd a
etiky (předměty např.: Teorie a metody sociální a charitní práce, Pastorační
poradenství, Krizová intervence) – presenční forma studia (DPP)

-

Od roku 2013 lektor odborných seminářů pro o.s. Semiramis – sdružení zaměřené na
prevenci (ŽL lektorování, poradenství, terapie)

Shrnutí:
Absolventka HTF UK dvouobor husitská teologie – psychosociální studia. Pracuji
jako duchovní při Pražské Diecézi Církve československé husitské (působím jako spirituál
HTF UK, jako druhý duchovní v NO Praha 7 Holešovice, kde dále provozuji rodinné
poradenství a terapii). Dále pracuji na Lince bezpečí jako intervizor, jedná se o přímou práci
s klienty LB i zaměstnanci – konzultanty LB. Dále působím jako vysokoškolský pedagog
především v oboru Sociální práce a lektor krátkodobých i déletrvajících kurzů. V současnosti
jsem na MD.

Praha 2. 4. 2013

