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Životopis   

 
 
 
 
 

  

Osobní údaje  

Příjmení, Jméno Žák Tomáš  

Bydliště Kutná Hora 

Telefon 774 65 00 96                       E-mail mail@tomaszak.cz 

  

Státní příslušnost ČR      Pohlaví  muž 
  

Rok a místo narození 1979, Pardubice 
  

  

Pracovní zkušenosti  
  

Období 02/2020 – 03/2021 

Povolání nebo vykonávaná funkce Terénní sociální pracovník v projektu Street and School 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vyhledávání, kontaktní práce a poradenství s žáky a studenty, kteří mají zkušenost s užíváním 
legálních i nelegálních návykových látek a závislostním chováním, ze škol regionu MAS Lípa pro 
venkov (ORP Kutná Hora). Vedení dvojčlenného týmu. Výzkumná činnost. Tvorba informačních a 
edukačních materiálů. Správa sociálních sítí. 

Název a adresa zaměstnavatele   Prostor plus o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, www.prostor-plus.cz 

  

Období 01/2018 – 04/2020 

Povolání nebo vykonávaná funkce Koordinátor projektu: Podpora procesu plánování sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Příprava zadání výzkumu sociálních služeb, komunikace s dodavatelem výzkumu, kontrola výstupů, 
komunikace s poskytovateli soc.sl., se místní samosprávou a s uživateli soc.sl., příprava koncepce a 
samotná tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v SO ORP KH. 

Název a adresa zaměstnavatele Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, www.mu.kutnahora.cz  

  

Období 10/2017 – 09/2019  

Povolání nebo vykonávaná funkce Metodik KA 1 v projektu: Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožení děti v SO ORP Chrudim 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Externí konzultace k nastavení procesů v rámci Analýzy stávajících případů SPOD jako cesta 
k optimální síti služeb pro ohrožené děti a rodiny. Spolupráce na zadávací dokumentaci a 
implementaci databázového systému pro efektivní spolupráci v rámci SPOD. 

Název a adresa zaměstnavatele Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I., www.chrudim.eu 

  

Období 01/2016 – 07/2017 

Povolání nebo vykonávaná funkce Sociální pracovník a Koordinátor vzdělávacích a dobrovolnických aktivit ve Středočeském kraji 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Sociální poradenství pro cizince v oblastech pobytů, zaměstnávání, sociálního a zdravotního pojištění, 
vzdělávání, občanství a dalších záležitostech. Dále asistence formou terénní práce na Odboru azylové 
a migrační politiky. Zajištění vzdělávacích aktivit, především kurzů češtiny pro cizince po stránce 
organizační i propagační. Dále koordinace volnočasových aktivit dobrovolníků a klientů/sympatizantů  
ve městech Středočeského kraje. 

Název a adresa zaměstnavatele Centrum pro integraci cizinců o.p.s., Pernerova 32/10, 180 00  Praha 8, www.cicpraha.org  

  

Období 09/2014 – 12/2015 

Povolání nebo vykonávaná funkce Sociální pracovník střediska Racek 

Hlavní pracovní náplň a oblasti Přímá práce s cílovou skupinou sociálně vyloučených v terénu i poradně v rámci služby odborného 

http://www.mu.kutnahora.cz/
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odpovědnosti sociálního poradenství (problematika dluhů, sociálních dávek, zaměstnání či bydlení). Další činnosti: 
metodika služby, klientská dokumentace, tvorba propagačních materiálů, správa facebookového 
profilu služby, správa budovy a služebního vozidla, správa kancelářské techniky. 

Název a adresa zaměstnavatele Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, www.kh.charita.cz  

  

Období 12/2013 – dosud 

Povolání nebo vykonávaná funkce Koordinátor prevence kriminality města Kolína  

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Koordinace činností všech aktérů na úrovni obce (Policie ČR, Městská Policie, Sociální odbor, PMS, 
NNO,...). Komunikace s Ministerstvem vnitra a Středočeským krajem. Tvorba, koordinace a 
vyhodnocování projektů z programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra. Příprava dlouhodobé 
koncepce města v oblasti prevence kriminality. 

Název a adresa zaměstnavatele   Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, www.mukolin.cz, www.bezpecnykolin.cz  

  

Období 03/2014 – 09/2015 

Povolání nebo vykonávaná funkce Metodik pro zavádění standardů kvality OSPOD – Městský Úřad Kutná Hora  

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Individuální a skupinové vedení týmu pracovnic Oddělení sociálně právní ochrany dětí při tvorbě 
metodických materiálů, tak aby byly v souladu se standardy kvality SPOD. 

Název a adresa zaměstnavatele Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, www.mu.kutnahora.cz  

  

Období 12/2013 – 05/2014 

Povolání nebo vykonávaná funkce Odborný koordinátor vzdělávání 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pracovníků, zajištění vnitro organizačního vzdělávání – 
vlastní lektorská činnost, výběr akreditovaných kurzů, organizace odborných stáží mezi partnerskými 
organizacemi. 

Název a adresa zaměstnavatele   Prostor plus o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, www.prostor-plus.cz 

  

Období 07/2008 – 11/2013 

Povolání nebo vykonávaná funkce Odborný ředitel organizace 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Metodické, koncepční a personální řízení organizace včetně zajišťování výběru nových pracovníků, 
zastupování organizace na odborných fórech, zvyšování efektivity a kvality jednotlivých programů a 
služeb (terénní programy pro uživatele drog, kontaktní a poradenské centrum, programy primární 
prevence, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
komunitní práce). Vedení porad širšího vedení organizace, kasuistických seminářů, odborných 
seminářů. Organizace teambuildingových a výjezdních akcí, dotazníkových šetření spokojenosti 
zaměstnanců. Hodnocení práce vedoucích pracovníků a plán jejich profesního vývoje.  

Název a adresa zaměstnavatele Prostor o.s. , Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, www.os-prostor.cz  

  

Období 01/2007 - 06/2008 

Povolání nebo vykonávaná funkce Vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kotelna ve Zruči nad Sázavou 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Založení a vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Vedení malého týmu 
kontaktních/terénních pracovníků. Sociálně pedagogické činnosti s dětmi a mládeží, poradenství, 
komunikace s médii, kontakty se spolupracujícími institucemi, metodická a koncepční činnost.  

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Prostor o.s. , Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, www.os-prostor.cz 

  

Období 09/2004  - 12/2006 

Povolání nebo vykonávaná funkce Kontaktní sociální pracovník a Vedoucí terénních programů 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vedení malého týmu terénních pracovníků. Spolupráce s Kontaktním centrem a dalšími návaznými 
službami. Zpracovávání sběru dat z terénu. Vyhledávání a kontaktování problémových uživatelů drog 
v regionu Kolín a Kutná Hora. Poskytování služeb harm reduction a poradenství v ambulantní i terénní 
formě. 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Prostor o.s. , Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, www.os-prostor.cz 

  

http://www.kh.charita.cz/
http://www.mukolin.cz/
http://www.mu.kutnahora.cz/
http://www.os-prostor.cz/
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Období 06/1998 – 12/2003 

Povolání nebo vykonávaná funkce Terénní sociální pracovník a Vedoucí terénních programů pro uživatele drog 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Klub hurá kamarád o.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, www.khk.cz  
  

  

  

Vzdělání, odborná příprava a 
školení 

 

  

Období 2016 - 2019 (studium přerušeno) 

Dosažená kvalifikace Vysokoškolský titul (Magistr) 

Hlavní předměty / profesní dovednosti Sociální práce, Sociální politika, Supervize organizace, Supervize týmu 

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

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v sociálních a 
zdravotnických organizacích – specializace Supervize 

  

Období 2005 - 2008 

Dosažená kvalifikace Vysokoškolský titul (Bakalář Sociologie) 

Hlavní předměty / profesní dovednosti Základy sociologie, Dějiny sociologického myšlení, Metody a techniky sociologického výzkumu 

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

Univerzita Pardubice 

  

Období 2007 - 2011 

Dosažená kvalifikace   Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR 

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

Filia Nova o.s. - vedoucí výcvikové komunity - Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc. 
 

  

Období 1993 - 1997 

Dosažená kvalifikace Maturita 

Hlavní předměty / profesní dovednosti Právo, management, marketing, ekonomika, účetnictví, výpočetní technika, angličtina, němčina 

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

Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Lázně Bohdaneč 

  

Semináře, kurzy, konference 

 

 Základní kurz dovedností v oblasti streetwork ČAS - 1998 ( 30 hodin ) 

 Škola „Prevence sociálně patologických jevů“  - 1999 ( 164 hodin ) 

 Letní škola „Služby HR v praxi“ - 1999 ( 30  hodin ) 

 Základní kurs krizové intervence, Riaps  - 2000 ( 51 hodin ) 

 Gabriel - Kurz pro zkušené pracovníky s neorganizovanými dětmi a mládeží - 2002 (140 hod.) 

 Drogové poradenství ANO - 2003  (120 hod.) 

 Pokračující krizová intervence REMEDIUM – 2006 (60 h.) 

 Lektorské dovednosti ICN – 2006  

 Základní kurz pro certifikátory programů sekundární a terciální prevence pro uživatele 
návykových látek CEKAS – únor až červen 2010 

 Výjezd za mapováním dobré praxe do Rakouska CEKAS – 7. - 11. 11. 2011 

 Individuální plánování v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ČAS – 2011 (16 h.) 

 Moderace a moderační techniky v práci lektora – 2012 (24h.) 

 Závěrečný hodnotící wokrshop k Rozvojovým auditům v kontaktních sociálních službách ČAS 
– 2013 (6h.) 

 Seminář Inovované standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující 
adiktologické odborné služby Sekretariát RVKPP - 2015 

 Aktivní účast na konferencích České asociace streetwork (2007, 2010, 2013), Podané ruce 
Brno (2008), Primární prevence Praha (2008), Krajská protidrogová konference Měřín (2008), 
AT konference (2013) 
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Schopnosti, znalosti a 
dovednosti 

 

  

Mateřský jazyk(y) český 
  

Jiný jazyk(y) anglický, slovenský, polský (vše pasivně) 
  

Sociální schopnosti a dovednosti Komunikativnost, diplomacie, empatie, systematičnost, samostatnost, kooperace, zodpovědnost, 
schopnost učit se nové věci. 

  

Organizační schopnosti a 
dovednosti 

Smysl pro organizaci, proaktivní přístup, zvládnutý time management, logické myšlení, dobrá 
zkušenost s řízením projektů a týmů. 

  

Technické znalosti a dovednosti Velmi dobrá technická zdatnost.  
  

Počítačové znalosti a dovednosti Dobrá znalost nástrojů Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint), Libre Office a správcovská 
znalost MS Windows, Ubuntu (GNU/Linux), OS X. Grafické schopnosti v programech Corel, Inkscape. 
Tvorba a editace webových stránek a využívání dalších webových nástrojů.  

  

Řidičský průkaz B – osobní automobil (aktivní řidič včetně obytné dodávky), A50 – motocykl do 150 kc 
  

Zájmy Biking (Enduro), Caravaning, Snowscooting, cestování, turistika, hudba, dokumentární filmy, divadelní 
festivaly, ekologie, svobodný software, informační technologie, organizace koncertů a festivalu (16 
let). 

  

Doplňující informace  individuální člen České asociace streetwork (od roku 2004) 
 uznání Adiktologické profese (2010) 
 certifikátor drogových služeb (2010) 
 tvorba metodiky Rozvojových auditů ČAS a vzdělávání hodnotitelů v tomto systému hodnocení 

kvality (2010,  2013) 
 aktivní hodnotitel kvality nízkoprahových služeb pod Českou asociací streetwork  
 Externí metodik: NZDM Vrtule (Praha), NZDM Likusák (Brno), NZDM Klub Cesta (Říčany), 

Nízkoprahové služby (Benešov), NZDM Agora (Chrudim), Streetwork Vrakbar (Jihlava), Projekt 
spolupráce mezi Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi a NZDM Ratolest (Brno) 

 koordinátor Fóra terénní práce (2010 – 2012) 
 člen České asociace adiktologů (od  roku 2012) 
 dobrovolník v Lesní mateřské školce (2013 – 2014) 
 člen pracovní skupiny Streetwork Online pod Českou asociací streetwork (2011 – 2012) 
 vedoucí pracovní skupiny pro sjednocení terminologie výkonů nízkoprahových drogových 

služeb (2011 – 2012) 
 vytvoření evidenčního systému pro vykazování služeb v KC a TP s názvem SET-PES (2011), 

který využívá několik služeb v celé ČR 
 člen týmu Jehlomat.cz (monitorovacího a analytického nástroje ochrany veřejného zdraví) 
 externí hodnotitel projektů primární prevence MŠMT  
 tvorba webových stránek pro Progressive o.p.s. (www.progressive-os.cz; 

www.comebackshop.cz, www.evavernerova.cz) 
 člen Rady pro etiku a supervizi České asociace streetwork (2017) 

 

https://www.jehlomat.cz/
http://www.progressive-os.cz/
http://www.comebackshop.cz/
http://www.evavernerova.cz/

