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Europass  
автобиография  

 

  

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Светла Николаева Стайкова 

Служебен адрес ул. Св. Георги Софийски №1, гр.София 1431, България 

Сл.Телефон 02 9230 375 Мобилен телефон:  

Факс  

E-mail svetla_petrova@gbg.bg 
  

Националност Българска 
  

Дата на раждане 21.02.1975г. 
  

Предпочитана длъжност / 
Сфера на работа 

Клиничен психолог / консултиране, преподаване, супервизия 

  

Трудов стаж  
  

Дати Х. 1998г.- към момента 

Заемана длъжност или позиция Кл. психолог 

Основни дейности и отговорности Диагностични изследвания; експертни оценки; терапия; консултациии на родители и 
специалисти; колаборация с институции; изготвяне на съдебно- психиатрични 
експертизи; работа в мултидисциплинарен екип. 

 

Име и адрес на работодателя КДП “Св. Никола”, МБАЛ 
“Александровска” 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Клинично- консултативна 

Дати Х. 2005г.- към момента 

Заемана длъжност или позиция хоноруван преподавател 

Основни дейности и отговорности Обучение на студенти- магистърска програма- модул ”Психодиагностика на развитието 
в детска и юношеска възраст” 

 

Име и адрес на работодателя СУ”Кл. Охридски”, Философски факултет, Магистърска програма ''Диагностика на 
развитието и психологическо консултиране в детска и юношеска възраст'' 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

преподавателска 

Дати Х. 2009г.- към момента 

Заемана длъжност или позиция консултант 

Основни дейности и отговорности Супервизия на случаи 

Име и адрес на работодателя Център за работа с лица с аутитизъм 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

преподавателска 

Дати VІІ. 2011г. 

Заемана длъжност или позиция Консултант, преподавател 

Основни дейности и отговорности Консултации и обучение на специалисти в дневен център за работа с деца на тема 
„Стандарти за реализиране на терапевтични интервенции при   деца  с аутистични 
разстройства  и произтичащите от тях условия за добра практика”  

 

Име и адрес на работодателя „ Център „ Алтернатива”, Стара Загора 6000, ул. Димитър Наумов № 110  
 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Консултативна, обучителна 
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Дати 01. ІІ. 2008г.- 2010  

Заемана длъжност или позиция консултант 

Основни дейности и отговорности Обучение и супервизия на екип от специалисти 

Име и адрес на работодателя МБАЛ “Александровска”- проект по програма PHARE за създаване на психиатрична 

клиника на база стара такава и развитие на медицинските дейности 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Клинично- консултативна 

Дати І. 2005- І. 2008г.  

Заемана длъжност или позиция Преподавател  

Основни дейности и отговорности Обучение и супервизия на екип от специалисти. Групов тренинг. 

Име и адрес на работодателя ИСПсР 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

обучителна  

Дати ІІ. 2005г.- ІХ. 2006г. 

Заемана длъжност или позиция Консултант, преподавател 

Основни дейности и отговорности Подбор и развитие на екип от специалисти. Тренинг. Супервизия. 
Консултиране на деца и семейства.  

Име и адрес на работодателя АДТО- програма PHARE 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Консултативно-  преподавателска 

Дати ІV. 2004г.- Х. 2004г. 

Заемана длъжност или позиция Кл. психолог 

Основни дейности и отговорности Кризисна интервенция; консултации на деца, семейства и специалисти в криза. 
Супервизия. 

Име и адрес на работодателя Министерство на Здравеопазването, МБАЛ “Александровска” 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Клинично- консултативна 

Дати ХІ. 2001- ІІ. 2002г. 

Заемана длъжност или позиция Преподавател 

Основни дейности и отговорности Обучение и супервизия на екип от специалисти. Групов тренинг. 

Име и адрес на работодателя CARE- България- проект по програма PHARE за развитие грижите за децата и юноши 
със специални потребности 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Консултативно-  преподавателска 

  

Образование и обучение  
  

Дати 2000г.- 2004г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Клиничен психолог 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Консултиране, диагностика и терапия на деца и възрастни 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Медицински Университет- гр. София 
Специалност: Клинична психология 

Ниво по националната класификация  Постмагистратура- специалност 

Дати ІХ. 1993г.- VІ. 1998г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

психолог 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Специализации:  
1. Клинична и консултативна психология 
2. Психологията на развитието, образованието и културата 
3. Педагогическа правоспособност 
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Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ “Климент Охридски”, Философски факултет 

 

Ниво по националната класификация  магистър 

Дати ХІІ. 2007г.  

Наименование на придобитата 
квалификация 

изследовател 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Изработване на изследователски проекти, планове за реализацията им и условия за 
удовлетворяване на изискванията за международни публикации 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СЗО- световна здравна организация, IACAPAP  

Ниво по националната класификация   

Дати ІII. 2002г.- VІІ. 2002г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Консултант, терапевт 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Обучение в работа с деца и семейства, основни правила за екипна работа в дневен 
център 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

CMP Winnicott- Metz 
Service Universitaire de Pedopsychiatie- Brest 

Ниво по националната класификация   

Дати 1994г.- към момента  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Множество курсове и тренинги, насочени към повишаване на професионалната 
квалификация 

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) български 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Френски език  5  5  4  5  5  

Английски език  5  5  4  5  5  

Руски език  5  5  3  3  4  

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

Социални умения и компетенции Умения за ефективно иницииране, отговор и поддържане на реципрочна комуникация 
  

Организационни умения и 
компетенции 

Умения и способности за повишаване на мотивацията за екипна работа, медииране на 
конфликти, решаване на проблемни ситуации и колаборация с различни институции 

  

Артистични умения и 
компетенции 

Рисуване, фотография, приложно изкуство 

  

Свидетелство за управление на 
МПС 

Свидетелство за управление на МПС за категории В и М 

  

Допълнителна информация  
  

Приложения Копия от дипломи и сертификати 

 


