Životopis
Mgr. Monika Straková
e-mail: monika@pdcs.sk

Monika Straková pracuje v PDCS v pozícii office manažérky a koordinátorky
otvorených kurzov, kontraktov a iných aktivít PDCS. Taktiež je zodpovedná za
administráciu web stránky PDCS, vedenie databázy a ďalšie administratívne úkony.
Monika Straková sa aktívne zúčastnila a zúčastňuje rôznych tréningov a vzdelávacích
programov, z ktorých získala certifikáty a má akademické vzdelanie v sociálnej práci.
V minulosti koordinovala viaceré medzinárodné projekty.
VZDELANIE
1995 - 2000

ukončené 5- ročné magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského, odbor sociálna práca, diplomová práca na tému „Sociálnopsychologická klíma na oddelení zdravotníckeho zariadenia“

1989 - 1993

Stredná zdravotnícka škola, 4- ročné štúdium ukončené maturitou

2003

Tréning v mediácii, ARK, certifikát

2000

Účasť na tréningovej sade organizovanej MPSVR SR s názvom Poradenstvo v
sociálnej práci, interaktívne zamerané tréningy s nemeckými lektormi - certifikát

2000 - 2001

Účasť v sérii tréningov pre mladé ženy - líderky s medzinárodnou účasťou, tréningy
na tému: efektívna komunikácia, vodcovstvo, tvorba tímov, vyjednávanie,
prezentácia - certifikát

júl 1999

Účasť na 2 týždňovom kurze „The Minority Course“ (Dánsko), zameranom na
výmenu skúseností medzi mladými Európanmi, aktívnymi v neziskových
organizáciách, kurz sa zaoberal spolužitím menšín a majority v jednotlivých
krajinách

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
1999 - súčasnosť

Office a projektová manažérka, PDCS


je zodpovedná za organizáciu a koordináciu vzdelávacích kurzov PDCS,
seminárov a interných vzdelávacích aktivít PDCS



Program Európska sieť pre nenásilie a dialóg, koordinovanie medzinárodnej
konferencie “Value Based Conflicts and Violence”, 100 účastníkov, apríl 2017 a
konferencie “Face to Face”, 100 účastníkov, apríl 2018



Projekt Aktívni občania všade, koordinácia záverečnej konferencie „Občianski
aktéri v konfliktoch, s podtitulom Ako viesť dialóg na citlivé témy: hodnoty,

utečenci, extrémizmus....“, 80 účastníkov, september 2015

1993 - 1998



Medzinárodný projekt “Strengthening Fundraising Capacities of NGDOs in
Central Europe”, koordinácia medzinárodnej konferencie s názvom “Fundraising
For Development And Relief: A quest for private sources in CEE region”, 100
účastníkov, máj 2012



november 2007 - 2009 koordinovanie medzinárodného projektu
financovaného Európskou komisiou s názvom „Zdravie a rómska populácia,
Analýza situácie v Európe“, ktorý bol zameraný na realizáciu dotazníkového
prieskumu k zdraviu Rómov na Slovensku. Výstupy z prieskumu sa prezentovali
pred slovenskými vládnymi inštitúciami, ako aj na európskej úrovni.



február 2007 – spolupráca na organizovaní podujatia Konzultácie občanov
Európy, na ktorom sa náhodne vybraní občania Európy vyjadrovali k rôznych
témam spoločných pre Európu;



apríl 2007 – organizácia Open Space semináru v problematike „Trendy
v konzultovaní a neformálnom učení“, 80 účastníkov



2005 - 2006 koordinovala medzinárodný program "Znižovanie nerovností v
zdravotnej starostlivosti v rómskych komunitách", ktorý bol financovaný z
fondov EC a riadený organizáciou FSG (Fundación Secretariado Gitano,
Španielsko)



v júli 2004 koordinovala študijnú cestu 15 predstaviteľov gruzínskeho
neziskového sektora na Slovensku, ktorá bola zameraná na NGO Lobbying a
Coalition Building



2003 – 2004 koordinácia slovenskej časti medzinárodného vzdelávacieho
programu „Young Women Promoting Equality, Diversity and Peace“,
konzultovanie a koučing pre mladé ženy (účastníčky) pracujúce s Rómami a
inými znevýhodnenými skupinami



2003 - 2007 spolupráca na medzinárodnom projekte s názvom Program for
Roma Integration



od apríla – júna 2000 bola zodpovedná za organizačnú a logistickú časť
študijnej návštevy 10 reprezentantov kosovských a srbských MVO s názvom
„Training of Serbian and Kosovarian NGOs representatives providing them with
technical assistance for their respective third sectors”

Práca v pozícii detskej sestry na lôžkových oddeleniach Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
aktívna znalosť anglického jazyka, pasívna znalosť ruského jazyka

INÉ ZNALOSTI
Práca s MS Office, Adobe Photoshop (1. level), Web administrácia (Joomla/ October), Salesforce

