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Europass - životopis   
  

Osobní údaje  

Příjmení, Jméno Boková Ludmila 
Adresa Zárybská 663/24, Praha 9 – Prosek, 190 00) 
Telefon 286890255 Mobilní telefon: 739575767 
E-mail ludmilabokova@hotmail.com 

  

Státní příslušnost ČR 
  

Datum narození 21.6.1956 
  

Pracovní zkušenosti  
  

Období Září 2008 - dosud   
Povolání nebo vykonávaná funkce Konzultant Rodičovské linky 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Telefonická krizová a poradenská intervence 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Sdružení Linky bezpečí, Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice 
Obor činnosti či odvětví Sociální služby 

  
Období Červenec 2006 - dosud 

Povolání nebo vykonávaná funkce Fundraiser  (do prosinec 2007), metodička (do 2010), vedoucí sociálních služeb (dosud) 
Hlavní pracovní náplň a oblasti 

odpovědnosti 
Tvorba projektů a metodik, metodické vedení týmu v azylovém domě pro matky s dětmi 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Kolpingova rodina Praha 8, Bohnická 32/3, Praha 8 - Bohnice 
Obor činnosti či odvětví Sociální služby 

  
Období Leden 2006 – prosinec 2009 

Povolání nebo vykonávaná funkce Realizátor programu primární prevence 
Hlavní pracovní náplň a oblasti 

odpovědnosti 
Práce s učiteli a třídními kolektivy v ZŠ 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha - Smíchov 
Obor činnosti či odvětví školství 

  
Období Listopad 2005 – červen 2006 

Povolání nebo vykonávaná funkce Školní etoped 
Hlavní pracovní náplň a oblasti 

odpovědnosti 
Poradenství pro učitele a rodiče na ZŠ 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha - Smíchov 
Obor činnosti či odvětví školství 

  
Období Listopad 1993 – říjen 2005 

Povolání nebo vykonávaná funkce Odborný vychovatel terapeut 
Hlavní pracovní náplň a oblasti 

odpovědnosti 
Individuální, rodinná a skupinová terapie pro klientelu ambulantního oddělení střediska výchovné péče 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov, Čakovická 51, Praha 9, Prosek 
Obor činnosti či odvětví Speciální školství 



Strana 2/3- Životopis  
Příjmení Jméno  

Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropská unie, 2002-2010   24082010 

 

  
Období Březen 1986 – říjen 1993 

Povolání nebo vykonávaná funkce Odborný pracovním 
Hlavní pracovní náplň a oblasti 

odpovědnosti 
Výzkumná práce v oblasti duševní hygieny – sociologie práce a volného času 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Výzkumný ústav psychiatrický, Ústavní 91, 181 03, Praha 8 - Bohnice 
Obor činnosti či odvětví Zdravotnictví 

  
Období Březen 1985 – prosinec 1985 

Povolání nebo vykonávaná funkce Terénní pečovatelka 
Hlavní pracovní náplň a oblasti 

odpovědnosti 
Terénní práce – donáška nákupů a úklid v bytech seniorů 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Obvodní ústav sociálních služeb Praha 4, Podolí 
Obor činnosti či odvětví Sociální služby 

  

Vzdělání, odborná příprava a 
školení 

 

  

Období Leden – červen 2011  
Hlavní předměty / profesní dovednosti Kvalifikační kurz pro pracovníky v SS – Výcvik v krizové a telefonické intervenci (158 hodin) 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

D – občanské sdružení, vzdělávání, poradenství, dobrovolnictví, Švermova 32 Liberec 

  
Období Září 2010  

Hlavní předměty / profesní dovednosti Výcvik v internetovém poradenství 
Název a typ organizace, která poskytla 

vzdělání, odbornou přípravu či kurz 
Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež, Lidická 50, Brno 

  
Období 2003 - 2010 

Hlavní předměty / profesní dovednosti Cyklus kasuistických a bálintovských seminářů O rodinné terapii (cca 80 hodin) 
Název a typ organizace, která poskytla 

vzdělání, odbornou přípravu či kurz 
Prev-centrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6 

  
Období Leden 2003 – září 2004)  

Hlavní předměty / profesní dovednosti Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování (72 hodin) 
Název a typ organizace, která poskytla 

vzdělání, odbornou přípravu či kurz 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

  
Období 1999 - 2002  

Hlavní předměty / profesní dovednosti Sebezkušenostní výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na 
využití arteterapie (544 hodin) 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

SUR – sdružení pro vzdělávání v psychoterapii 

  
Období Září 1998 – říjen 1999 

Dosažená kvalifikace Supervizorka VTI 
Hlavní předměty / profesní dovednosti Supervizní výcvik ve VTI 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

Spin – sdružení pro videotrénink v České republice 
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Období Duben 1996 – prosinec 1997  
Dosažená kvalifikace Vidoetrenérka  

Hlavní předměty / profesní dovednosti Základní výcvik ve VTI (250 hodin) 
Název a typ organizace, která poskytla 

vzdělání, odbornou přípravu či kurz 
Spin – sdružení pro videotrénink v ČR 

  
Období 1994 - 1995 

Hlavní předměty / profesní dovednosti Základní kurz neverbálních technik – základy aktivní a receptivní muzikoterapie, arteterapie, 
psychogymnastiky a práce s tělem (150 hodin) 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

Sekce muzikoterapie Psychoterapeutické společnosti ČLS 

  
Období Prosinec 1993, listopad 1994 

Hlavní předměty / profesní dovednosti První a druhý blok výcvikového semináře k problematice návykových látek a závislostí  (67 hodin) 
Název a typ organizace, která poskytla 

vzdělání, odbornou přípravu či kurz 
Sdružení Sananim a Nadace Filia 

  
Období 1987  

Dosažená kvalifikace Titul PhDR.  
Hlavní předměty / profesní dovednosti Sociologie práce 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

FF UK, katedra sociologie 

  
Období 1978 - 1984 

Dosažená kvalifikace socioložka  
Hlavní předměty / profesní dovednosti sociologie 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

FF UK, katedra sociologie 

  
Období 1971 - 1975 

Dosažená kvalifikace SŠ s maturitou.  
Hlavní předměty / profesní dovednosti Všeobecné středoškolské studium, humanitní zaměření 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

Bymnázium Botičská, Praha 2 

  

Schopnosti, znalosti a 
dovednosti 

 

  

Mateřský jazyk(y) čeština 
  

Jiný jazyk(y)  
Sebehodnocení  Porozumění Mluvení Psaní 

Evropská úroveň (*)  Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní 
projev 

 

Němčina   B1  B2  B2  B2  B1 

Francouzština    B1  B2  B1  B1  B1 

Ruština    A2  B2  A2  A2  A2 
 


