Profesní životopis
MUDr.Elena Turnovská, roz.Lövyová, nar.28.5.1954
r.1981 promoce na Fakultě dětského lékařství UK
r.1984 specializace v oboru neurologie, následně neurologická praxe
r.1995 – 1998 komplexní vzdělávání v psychoterapii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik PCArogersovská psychoterapie na 1. lékařské fakultě, udělení diplomu za komplexní vzdělávání
v psychoterapii, Pražská psychoterapeutická fakulta
r.2000 funkční specializace v systematické psychoterapii
Další výcviky a kurzy: Trauma-psychospirituální krize-závislost (PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš
Kobrle, MUDr.Kudrle, Mgr.Vančura), práce s klientem po traumatu (Rafael institut, transgenerační
přenos traumatu), semináře skupinové supervize (IPVZ, doc.MUDr. Václav Mikota,CSc.), Lege artis
postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (PhDr. Jiří Růžička, PhD.), relaxační techniky a jejich
použití v praxi (PhDr. Gabriela Langošová), kurz práce s tělem v psychoterapii (PhDr. Yvonna Lucká,
PhDr. Jitka Vodňanská), hlubinně psychologické aspekty mentální hygieny ( PhDr. Luděk Běťák , PhDr.
PhDr. Líba Heršlová), akreditovaný výcvik v mediaci( AM ČR, PhDr. Taťána Šišková, Helena Störová),
cyklus seminářů a workshopů „Práce s traumatizovaným dítětem“ v rámci vzdělávání pracovníků
Domu tří přání o.s.
Poradenská a psychoterapeutická praxe
Od r. 2000 práce v sociální sféře
V r. 2001 iniciátorka a spoluzakladatelka občanského sdružení Dům tří přání s posláním zřizovat a
provozovat azylové domy pro děti rodinného typu a cílem poskytovat komplexní služby
mnohoproblémovým rodinám s dětmi od 3 do 18 let a předcházet tak návrhům na ústavní výchovu
dětí.
Od 1.7.2003 ředitelka a psychoterapeutka Azylového domu Přemysla Pittra pro děti, metodické
vedení týmu a navazování spolupráce s odborníky z resortu školství, zdravotnictví a sociální sféry,
vytváření metodiky práce s dětmi a jejich rodinami přijatelné všemi resorty.
Od ledna r.2010 příprava na předání práce a ukončení působení v organizaci. Do února r.2012
metodička Domu tří přání o.s., odborná a metodická podpora nového rozšířeného týmu ( v pobytové
části, Domu Přemysla Pittra pro děti a v Ambulantně terénním centru) s cílem zachovat kontinuitu,
filosofické předpoklady a metody práce s dětmi a jejich rodinami v organizaci a prosazovat koncepční
a legislativní změny na úrovni MPSV a MHMP. Prezentace Domu tří přání o.s., členství v pracovních
skupinách, poradních sborech, komisích sociálně-právní ochrany dětí, vše s cílem přispět na základě
praktických zkušeností ( Dům tří přání o.s. je respektován jako příklad dobré praxe) ke zlepšení situace
v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny – příprava a realizace Národního akčního plánu
k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti, vypracování podkladů k novelizaci zákona
č.359/1996 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí týkající se práce s dětmi a rodiči v rámci zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc-ZDVOP, příprava standardů práce sociálních pracovníků orgánů

sociálně-právní ochrany dětí-OSPOD úřadů městských částí a standardů práce pověřených osob –
pěstounská péče a práce v rámci ZDVOP .
Pokračování v soukromé poradenské praxi.
Od srpna 2012 dosud metodička a vychovtelka v soukromém dětském domově SOS 92 v Korkyni.

V Praze dne 26.2.2013

MUDr.Elena Turnovská

