Životopis

Osobní údaje:
Jméno:

Mgr. Darina Fialová

Bydliště:

Drtinova 889, Kostelec nad Orlicí,517 41

Datum a místo narození:

9.10.1973, Ústí nad Orlicí

Kontakt:

605 540 756, fialovadarina@seznam.cz

Délka a rozsah praxe:
24let, z toho 10let v klinické praxi – úvazek 1,0 klinický psycholog
nestátní zdravotnické zařízení
Vzdělání:
1992-1997 -vysokoškolské-MU FF Brno – jednooborové studium
psychologie zakončené státní zkouškou se specializací klinická psychologie
2010-2016 – předatestační studium v oboru klinická psychologie IPVZ
Praha (atestace 11/2016)
Kurzy a školení:

pedagogické minimum
4letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii – IGT Praha
2letý psychoterapeutický výcvik v arteterapii-Institut pro art-

psychoterapii-Praha
2letý terapeutický výcvik v imaginativních a relaxačních metodáchIPIPAPP Olomouc
Kurz práce s psychosomatickými pacienty
Kurz ADHD, LMD-Středisko informatiky a služeb, Nový Jičín
Ukončené předatestační studium IPVZ Praha – obor klinický
psycholog
Supervizní výcvik v Gestalt modalitě – IVGT Praha – dvouletý výcvik
supervizorů
Aktuálně v mezinárodním výcviku IPsiG Italy – supervizní výcvik
Odborná praxe:
1996-2008 – psycholog DDÚ Středisko výchovné péče MIMOZA Ústí nad Orlicí
(1998-2000 – vedoucí ambulance)

-rodinné terapie, skupinové terapie, individuální práce s klienty
preventivní protidrogové programy, práce s třídními kolektivy,
psychodiagnostika poruch chování, spolupráce se státními institucemi (soudy,
školy, lékaři, sociální kurátoři), terapeutická práce se zneužívanými a týranými
dětmi, individuální a skupinová terapie s dospívajícími experimentátory drog
2006-2009 – externí psycholog společnosti NEUROPS Rychnov nad Kněžnou –
psychodiagnostika řidičů z povolání, individuální a skupinová práce, spolupráce s neurologem
2006-2018-externí psycholog a lektor OS ORION Rychnov nad Kněžnou-terapeutická
a přednášková činnost pro handicapované rodiny, práce s tělesným a mentálním postižením u dětí,
rodinná terapie, víkendové semináře zážitkové pedagogiky pro rodiny a matky handicapovaných dětí
2010-2012 – školní psycholog pro žáky, rodiče a pedagogy – IPPP Praha NÚV Praha)
2010-2018 – klinický psycholog -Vestra clinics,s.r.o ( neurologická klinika Rychnov nad
Kněžnou) – klinické studie Alzheimerovy demence
2017 –Gestalt studia – lektor dovedností v 8letém psychoterapeutickém výcviku
2010-2018 -klinický psycholog -Psychologická ambulance nemocnice Rychnov nad Kněžnouklinický psycholog, supervizor ( individuální a rodinná terapie dětí a dospělých, vedoucí skupiny pro
dospělé klienty s psychosomatickým onemocněním, psycholog v metakognitivním tréninku pro
psychotické klienty, vedoucí relaxační skupiny)
2018-vedoucí klinický psycholog v nestátním zdravotnickém zařízení Ambulance klinické psychologie
Mgr. Darina Fialová Kostelec nad Orlicí

Jazykové znalosti:
Aj-aktivně,Nj-pasivně,Rj-pasivně
Členství v organizacích:
AKP, ČAP, EAGT-v procesu schvalování
Znalosti práce na PC:
Windows XP,MS Word,MS Excel,MS Power Point,Internet,MS Outlook
Další odborné znalosti a dovednosti:
Řidičský průkaz skupiny B

Datum zpracování životopisu:
18.9. 2022

