Mgr. Hana Jurásková
předsedkyně a manažerka občanského sdružení Šance Udělat Trochu Radosti
vzdělání
1998 Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta, obor Pedagogika – ošetřovatelství
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
1989 Střední zdravotnická škola v Kladně
Obor všeobecná zdravotní sestra
praxe:
1989 – 2001

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
zdravotní sestra na chirurgickém oddělení

1992 – 1993

Střední zdravotnická škola Ruská, Praha
učitelka odborných předmětů a praxe

1990 – dosud

zdravotník pobytových akcí
školní výlety, školy v přírodě, tábory

1992

zkouška anatomie a masérský kurz Sportovní a relaxační masáže
na 1. LF UK, Praha u Prof. MUDr. Ivana Dylevského
přední český anatom a t.č.emeritní přednosta Anatomického ústavu 2.LF UK
V oboru se specializuje na anatomii dětského organismu a kineziologii
člověka. V dané problematice je považován za jednoho z nejvýznamnějších
světových odborníků.

1994

Fakultní nemocnice I s Poliklinikou, Praha
oddělení léčebné rehabilitace, vodoléčba, masérka

1998 – dosud

účast na řadě odborných vzdělávacích akcích
kurzy, semináře, přednášky, konference – osobnostně sociální výchova a
rozvoj, dramatická výchova a dramaterapie, etická výchova, aktivní učení,
sugestopedie, metodické kabinety, metodologie, komunitní vzdělávání, odkaz
J.A.Komeského, enviromentální vzdělávání, fyzioterapie a rehabilitace

2001 – 2008

ZŠ a MŠ Osvětimany
učitelka anglického jazyka

2002

The Mayflower college of English Ltd.
Plymouth, Devon, Anglie
intenzivní kurz metodologie pro učitele

2002 – 2008

Dětský divadelní spolek „Strašidlata“, Osvětimany
zakladatelka, umělecké vedení realizovaných představeních

2003 – 2009

Trvalá obnova školy, o.s.
metodička a manažerka projektů

2006

Comenius Basics, Praha
Change Managment for School Improvement
mezinárodní odborný kurz s tématem iniciace a podpora změn ve školách

2006 - dosud

Osvětiman o.p.s.
Zakladatelka a členka správní rady
výchovně vzdělávací zájmová činnost pro děti

2007

Skudenshaven, Karmoy, Norsko
odborná stáž

2008

ZŠ a MŠ Chraštice
projekt Kruh spolupracujících škol
příprava, řízení a koordinace

2008 – dosud

Šance Udělat Trochu Radosti o.s.
zakladatelka, předsedkyně a manažerka sdružení
neformální vzdělávání, výchovně vzdělávací zájmová činnost

2010 – 2011

Památník Lidice, p.o. Ministerstva kultury ČR
vzdělávací sekce, pedagog pro pracoviště Lidice a Ležáky

2011

„Lidická simultánka“
autorka nápadu a statutu Lidických simultánek se záštitou šachového
velmistra Anatolije Karpova

2011- 2012

grantový projekt ESF „Labyrint světa a Ráj srdce“
pro středočeský kraj s edukačním zaměřením v oblasti xenofobie a rasismu
hlavní manažerka a metodička projektu

2012

grantový projekt ESF „Šance Umět Pomoci“
pro středočeský kraj se zaměřením na praktický výcvik První pomoci
pedagogickýh pracovníků
(projekt schválen k realizaci, pro nedostatek finančních prostředků zařazen do
zásobníku projektů)
hlavní manažerka ,odborný garant a školitel v projektu

získané finanční granty:
2002

Vzdělávací program Evropské unie SOCRATES, národní agentura Praha
podprogram Comenius – kurz stálé profesní přípravy pedagogů
jazykově – metodologický kurz, Plymounth, Anglie

2004

AISIS o.s. Kladno, projekt „Dokážu to?“

projekt „Strašidelný les“ směřující k fungování školy jako centra komunity
2004

Odbor školství, mládeže a sportu, Zlín
podprogram pro rozvoj enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a
školských zařízeních ve Zlínském kraji
projekt „Stromy jsou naši přátelé“

2004

Nadace Děti-sport-kultura, Uherské Hradiště
grant na podporu kulturních aktivit u dětí a mládeže
projekt „Dětský divadelní spolek Strašidlata“

2005

Nadace Děti-sport-kultura, Uherské Hradiště
milionový kulturní grant,
projekt „Divadlo na vesnici“

2005

Nadace Děti-sport-kultura, Uherské Hradiště
sportovní grant
projekt „Šachy – hra nejen pro krále“

2011

Středočeský kraj, ESF
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
projekt Labyrint světa a Ráj srdce

2012

Středočeský kraj, ESF
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
projekt „Šance Umět Pomoci“

