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Životopis 
 
Osobní údaje 

Jméno a příjmení, titul Mgr. Zuzana Thürlová 

 
     
Pracovní zkušenosti 
 
03/2006  dosud Agentura Osmý den, o.p.s., Děčín 

zaměření organizace: poskytovatel sociální služby (sociální rehabilitace) a 
služeb zaměstnanosti  se zaměřením na osoby se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním v regionu Děčínska a Ústecka 

pracovní pozice: od 12/2013 ředitelka organizace, od 07/2012 vedoucí 
služeb  

   hlavní aktivity a odpovědnost za:  

- vedení a zajištění provozu společnosti, za přípravu a realizaci projektů a 
projektových žádostí (dotačních titulů od různých donátorů včetně 
projektů z ESF), chod agentury práce, která má povolení ke 
zprostředkování zaměstnání pro OZP, prezentace organizace a služeb 
před odbornou i širší veřejností. 

- účast na tvorbě vizí a strategií sdružení, kvalitní a efektivní poskytování 
sociální služby, vedení týmu k jejich naplňování, rozvoj a motivace týmu.  

 

pracovní pozice: do 07/2012 pracovní konzultant, přímá podpora klientů při 
získání, nalezení a udržení zaměstnání, vyjednávání pracovních míst se 
zástupci firem, realizace auditů pracovních příležitostí pro OZP, poradenství 

                                  firmám v oblasti zaměstnávání OZP. 

 

07/2012 dosud Jurta, o.p.s., Děčín 

zaměření organizace: poskytovatel komunitních sociálních služeb (sociální 
rehabilitace, podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, sociálně 
terapeutické dílny) se zaměřením na osoby se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním v regionu Děčínska a Ústecka  

   pracovní pozice: vedoucí sociálních služeb 

   hlavní aktivity a odpovědnost za:  

- kvalitní a efektivní poskytování sociálních služeb, prezentace společnosti 
na veřejnosti, účast na tvorbě vizí a strategií společnosti a vedení týmu k 
jejich naplňování, rozvoj a motivace týmu. 

- za přípravu a realizaci projektů a projektových žádostí (dotačních titulů 
od různých donátorů včetně projektů z ESF OP LZZ, nyní OPZ). 

 

07/2012 – 12/2015 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, Brandýs nad Labem 

   zaměření organizace: poskytovatel sociálních služeb (domov pro osoby se 
   zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní stacionář)  

pracovní pozice: na DPP, metodická činnost a podpora při rozvoji služeb 
denního stacionáře zaměřených na podporu klientů při přechodu na trh 
práce 

                                    
 
01/2014 – 12/2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Praha 

Lektorská a konzultantská činnost v zařízeních připravujících se na 
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transformaci. Zaměření konzultací: přímá práce s uživateli, přechod na 
komunitní typy služeb, metodická podpora – zavádění změn. 

Konzultantská činnost – členka pracovní skupiny zaměřené na změnu 
procesů v sociálních službách 

 

01/2014 – 04/2015 Centrum podpory transformace, o.p.s., Praha 

   lektorská činnost – zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro  
   pracovníky v přímě péče v zařízeních zapojených do procesu transformace 
   pobytových zařízení v ČR. Zmaření: přímá podpora a práce s klienty služeb. 

 

09/2012 – 02/2013 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb -  

   3P Consulting, s. r. o. , Praha 

   lektorská činnost – zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro  
   pracovníky v přímě péče v zařízeních zapojených do procesu transformace 
   pobytových zařízení v ČR. Zmaření: přímá podpora a práce s klienty služeb. 

 

11/2011 – 03/2013 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Praha  

   lektorská činnost – zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro  
   pracovníky v přímě péče v zařízeních zapojených do procesu transformace 
   pobytových zařízení v ČR. Zmaření: přímá podpora a práce s klienty služeb. 

 

V uplynulých 3 letech další pracovní aktivity pro různé organizace v rámci ČR působící v sociálních 
službách. Jedná se o metodickou a lektorskou činnost převážně se zaměřením na zvyšování 
kvality služeb, přechod z institucionálních na komunitní sociální služby a přímou popdoru 
poskytovanou klientům při jejich rozvoji a naplňování osobních cílů. 

 

Další aktivity  

Komunitní plánování ve Městech Ústí nad Labem a Děčín – aktivní členství v koordinančích 
skupinách 

Aktualizace akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji – členka pracovních skupin 
služeb prevence a péče v Děčíně a Ústí nad Labe,  

 
Vzdělání a další specializace 
 
 
09/2010 – 09/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 
   obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích  
   (zaměření na řízení, navazující magisterské studium) 
 
08/2006 – 01/2010 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
   obor: Sociální práce (bakalářský studijní program) 
 
08/2001 – 06/2005 Vyšší zdravotnická škola, Teplice 
   obor: Diplomovaný ergoterapeut 
 
 
Aktivní doplňování znalostí a dovedností se zaměřením na oblast sociálních služeb, legislativu 
spojenou se sociálními službami a službami zaměstnanosti, management organizace, fundraising 
a na oblast vlastního rozvoje (argumentace, vyjednávání, vedení týmu a organizace, aj.). Další 
vzdělávání a rozvoj skrze akreditované kurzy, workshopy, kulaté stoly a konference, vlastní 
sebereflexi, stáže tuzemské i zahraniční. 
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Znalosti 

 Praktická a teoretická znalost v oblasti řízení neziskových organizací (realizace projektů, 
vedení a rozvoj pracovníků).  

 Znalost a orientace v problematice komunitních typů služeb a procesu transformace 
velkých pobytových zařízeních, zejména komunitních služeb zaměřených na podporu 
v oblastech cílené přípravy na trh práce, přechodu do zaměstnání a bydlení. 

 Teoretická i praktická znalost procesu financování sociálních služeb a různých dotačních 
programů. Včetně programů z ESF Odpovědnost za přípravu a následnou realizaci projektů 
z OP LZZ a OPZ v období od 2013 do současnosti.  

 Znalost a orientace v platné legislativě vztahující se k sociálním službám, její implementace 
do praxe během pracovních poměrů v Jurta, o.p.s., Agentura Osmý den, o.p.s. (např. 
registrace nových sociálních služeb, metodická činnost v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb. a prováděcí vyhláškou, vzdělávání pracovníků) a metodické podpoře pro další 
organizace. 

 Znalost a orientace v problematice a platné legislativě vztahující se k zaměstnávání lidí se 
zdravotním postižením. Poradenství firmám v rámci zaměstnání u Agentury Osmý den. 
Realizace auditů pracovních příležitostí pro OZP ve firmách v Ústeckém kraji. 

 

 
Schopnosti organizační:  
Organizační a řídící schopnosti:  

 organizace své vlastní práce a práce celého týmu se zaměřením na - plnění cílů 
organizace, cílů služeb, poskytování kvalitních komunitních sociálních služeb dle zásad a 
principů organizace a v souladu s platnou legislativou. 

 koordinace, vedení a rozvoj týmu sociálních pracovníků v jednotlivých službách. 

 koordinace projektů s ohledem na naplňování vytyčených cílů v projektu. 

 

 
 
 
 
 

    
 
        

                                                                                                       
 
 
 
 


