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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
05/2010 - nyní

Na volné noze – poradenská, facilitační a konzultační činnost v oblasti
projektového managementu, vzdělávání, evaluace, strategického plánování a
efektivity

Fundraiserka, A Centrum – Rodinné centrum

Členka týmu, Hnutí za aktivní mateřství

Metodička/koordinátorka přípravy příručky pro pedagogy (globální vzdělávání), SIRIRI o.p.s.

Školitelka projektu „Podpora vzdělávání v oblasti projektového managementu – Manažer
programů a komplexních projektů“ – přípravný kurz pro certifikaci Manažera programů a komplexních
projektů v rámci Národních kvalifikačních standardů, Atlantis Marshall a.s.

Školitelka projektového řízení pro management Poradna pro integraci o.p.s.

Externí posuzovatelka projektů v rámci grantové výzvy Dejme (že)nám šanci (Uplatňování
hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života), Nadace
Open Society Fund Praha, Norské fondy

Externí hodnotitelka projektů pro prioritní oblast lidská práva (Ochrana lidských práv a
multikulturalismus, Genderová rovnost a Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a
transparentnosti), Nadace rozvoje občanské společnosti, Fond pro NNO/EHP a Norské fondy v ČR

Příprava komunikační strategie, komunikace s partnery, příprava projektových žádostí, blog,
Ateliér Pexeso, centrum pro pracující rodiče (dlouhodobá spolupráce)

Realizace strategického semináře pro Mezeňák, o. s.

Příprava metodické příručky pro pedagogy volného času „Multikulturní víkend, aneb jak připravit
víkend o tématu rozmanitosti a jinakosti“, Asociace středoškolských klubů České republiky o. s.

Evaluace dopadů metodiky projektu „Stereotýpek v nás, aneb interkulturním vzděláváním
k toleranci“, Multikulturní centrum Praha o. s., AFS Mezikulturní programy o. s. a INEX SDA o. s.

Příprava projektových žádostí v rámci dotačních řízení České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí, Koordinace humanitárního projektu pro pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku pro
CARE Česká republika o. s.

Koordinace spolupráce s Člověkem v tísni o.p.s. v rámci pomoci po povodních v ČR v roce 2013
prostřednictvím CARE Česká republika o. s.

Příprava projektové žádosti v rámci dotačního řízení České rozvojové agentury „Posilování a
budování kapacit neziskových organizací“ pro SIRIRI o.p.s.

Externí konzultantka v rámci projektu „Peer review“ - vzájemného hodnocení rozvojových a
humanitárních nevládních organizací odpovídající za oblast práce ve Středoafrické republice (nastavení
efektivní spolupráce s partnery a efektivní řízení projektů na místě) pro SIRIRI o.p.s.

Příprava projektové žádosti v rámci výběrového řízení Rozvojového programu OSN „Increasing
accountability in financing for gender equity (F4GE)“

Připomínkování a editace metodiky pro české a indické učitele k projektu La Ngompo,
Multikulturní centrum Praha o. s.
- poradenství a konzultace
- facilitace a koučování
- evaluace, hodnocení projektů
- příprava projektových žádostí/projektový management
- vzdělávání

2010 - nyní

Externí vyučující
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Metropolitní Univerzita Praha (www.mup.cz)


hlavní garant a vyučující předmětu Udržitelný rozvoj a praxe rozvojových projektů
v Asii (předmět bude vyučován v LS 2014/2015)

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské
společnosti (http://www.fhs.cuni.cz/kos/)
▪ výuka dvou volitelných předmětů – Úvod do rozvojových studií a projektový management
a Globální rozvojové vzdělávání, konzultace relevantních seminárních a diplomových prací
- vzdělávání
- výuka na univerzitě

04/2011 – 04/2012

Programová manažerka (Etiopie)
Člověk v tísni o.p.s., (www.clovekvtisni.cz)
▪ zodpovědnost za sektor sociálních projektů
▪ dohled nad implementací dvou projektů zaměřených na posilování role žen ve společnosti
a prevenci obchodování s dětmi financovaných z Evropské komise a kofinancovaných ze
zdrojů České rozvojové agentury (včetně monitoringu a evaluace) s celkovým rozpočtem
přes 2 miliony EUR
▪ příprava strategického plánu pro daný sektor
▪ vedení týmu pěti lidí
▪ koordinace spolupráce s partnery (místními neziskovými organizacemi) a úřady v ČR i na
místě (včetně komunikace s donory)
▪ vyhledávání nových projektových a programových příležitostí, příprava a supervize
přípravy projektových žádostí
- projektový/programový management
- vedení týmu/koordinace

07/2009 – 03/2011

Vedoucí oddělení zahraničních projektů a globálního rozvojového vzdělávání
ADRA o. s., (www.adra.cz)
▪ zodpovědnost za chod oddělení
▪ vedení týmu osmi lidí (včetně mapování jejich (vzdělávacích) potřeb, přípravy plánu pro
další (profesní) rozvoj zaměstnanců a realizace školení a supervize)
▪ příprava a implementace strategického plánu oddělení (mezinárodní činnosti humanitární
organizace ADRA)
▪ komunikace s partnery v zahraničí, donory a úřady, nastavení spolupráce
▪ vyhledávání nových projektových příležitostí, příprava a supervize přípravy projektových
žádostí
▪ monitoring a evaluace projektů realizovaných v zahraničí (zadávání externí evaluace,
interní evaluace)
▪ reprezentace organizace v mezinárodních fórech, na konferencích a v médiích
- projektový/programový management
- strategické plánování
- vedení oddělení/týmu/koordinace

08/2008 – 12/2009

Koordinátorka pro region Asie
ADRA o. s., (www.adra.cz)
▪ koordinace projektů realizovaných v Asii (Indie, Srí Lanka, Myanmar, Thajsko)
▪ komunikace s partnery v zahraničí, donory a úřady
▪ vyhledávání nových projektových příležitostí, příprava projektových žádostí
▪ monitoring a evaluace projektů realizovaných v cílových zemích/regionu
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-

05/2007 – 06/2009

projektový management

Koordinátorka projektu globálního rozvojového vzdělávání PRVák
ADRA o. s., (www.adra.cz/prvak)
▪ zodpovědnost za vzdělávací projekt financovaný z dotace České rozvojové agentury
(Vzdělávání a osvěta)
▪ projektový management (příprava projektové žádosti, dohled nad realizací projektu a jeho
závěrečné vyhodnocení, včetně finančního řízení)
▪ vedení tříčlenného týmu a týmu dvaceti lektorů působících na mateřských, základních a
středních školách
▪ příprava a supervize nad přípravou metodických materiálů pro lektory a učitele
▪ mapování vzdělávacích potřeb lektorů a realizace seminářů a dalšího vzdělávání
- projektový management
- koordinace/vedení týmu
- vzdělávání

10/2006 - nyní

Lektorka globálního rozvojového vzdělávání
ADRA o. s., (www.adra.cz/prvak)
▪ lektorování programů zaměřených na globální problémy a souvislosti (například
mezinárodní obchod, chudoba, rozvojové cíle tisíciletí, kulturní rozmanitost, cizinci v ČR a
další) na základních a středních školách
▪ realizace školení pro učitele na základních školách
▪ příprava metodických materiálů pro lektory a učitele
-

03/2004 - nyní

vzdělávání/lektorování

Lektorka anglického jazyka, tlumočnice, překladatelka
PRESTO a.s., (www.presto-jazykovaskola.cz), dříve např.: Daniela Languages, ITS
International School of English, English Point, Tutor
▪ výuka anglického jazyka pro skupiny i jednotlivce, firmy, státní instituce (Ministerstvo
životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí) i veřejné kurzy
▪ příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (PET, FCE, CAE)
▪ tlumočení, překlady (doplňkově, např.: CTECH či Seznam.cz)
- vzdělávání
- výuka jazyků

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ
PŘÍPRAVA A KURZY
2013 – 2017
(očekávaný rok ukončení)

Doktorské studium
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné
antropologie
Téma disertační práce: Analýza diskursů současného českého porodnictví
Magisterské studium

2005 - 2008

Úroveň 7
Evropského
kvalifikačního
rámce

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské
společnosti
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- Teorie občanské společnosti, sociologie, základy práva, ekonomie a právo pro občanský
sektor, multikulturní tolerance a mediální gramotnost, metody empirického výzkumu,
řízení evropských projektů a projektový management, sociální politika, management a
aplikované znalosti pro občanský sektor (fundraising, PR, HR), praxe v neziskovém
sektoru
- Diplomová práce na téma: Role neziskových organizací v zavádění témat globálního
rozvojového vzdělávání do oficiální české vzdělávací soustavy
Bakalářské studium
2002 - 2005

Úroveň 6
Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra pastorační a
sociální práce
- Sociální politika a sociální práce, psychologie, teologie
- Diplomová práce na téma: Sociální problémy ve městě Kalkata v Indii a možnosti jejich
řešení

2000 - 2005

Studium na vyšší odborné škole

Úroveň 4

Vyšší odborná škola sociální pedagogiky Jabok
- Sociální práce, sociální antropologie, psychologie, základy pedagogiky, teologie
- Závěrečná práce na téma: Odkaz Matky Terezy v Kalkatě, Indii

OSOBNÍ DOVEDNOSTI
Mateřský jazyk

Čeština

Další jazyky

POROZUMĚNÍ
Poslech

MLUVENÍ
Čtení

Ústní interakce

PÍSEMNÝ PROJEV
Samostatný ústní
projev
C2
C2

Anglický jazyk

C2
C2
C2
Cambridge Advanced English Certificate (CAE) (C1).

Francouzský jazyk

A2
A2
A1
A1
A1
Úrovně: A1/2: Začátečník - B1/2: Nezávislý uživatel - C1/2 Způsobilý uživatel
Společný evropský referenční rámec pro jazyky
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-

Organizační/manažerské
dovednosti

-

výborné komunikační a koordinační dovednosti (zkušenosti s vedením několika
různorodých týmů v ADRA o.s. a Člověk v tísni o.p.s.)
zkušenost s vedením oddělení (ADRA o. s.) či programu (Člověk v tísni o.p. s.)
včetně přípravy strategických dokumentů a koncepcí
zkušenost s vedením týmu dvaceti lektorů v rámci vzdělávacího projektu PRVák
(ADRA o. s.)
dobré prezentační dovednosti
- praktická i teoretická zkušenost s projektovým managementem (ADRA o. s.,
Člověk v tísni o. s. a další, výuka projektového managementu na Fakultě
humanitních studií UK)

Odborné dovednosti

Počítačové dovednosti

-

dobrá znalost nástrojů Microsoft Office™

Další dovednosti

-

zkušenost s organizací interní supervize a seminářů a strategickým plánováním
zkušenost s médii (reprezentace ADRA o. s. a Člověk v tísni o.p.s.)
zkušenost s dlouhodobou prací v zahraničí a na mezinárodní úrovni (ADRA o. s.,
Člověk v tísni o.p.s.)

Řidičský průkaz

-

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
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Publikace

-

Prezentace

Učím lépe rozumět světu (2007), spoluautorka metodické příručky pro učitele na
základní škole
Multikulturní víkend, příručka pro pedagogy volného času (2014), autorka
metodické příručky

Projekty
Konference
Semináře

-

Ocenění a vyznamenání

Členství

Konference o rozvojovém vzdělávání a osvětě (2008), Trialog
Bezpečnost na zahraničních misích (2011), Salanga s.r.o.
Slovak Development Evaluation Training (2010), IDEAS – The International
Development Evaluation Association
Národní seminář zaměřený na problematiku monitoringu a evaluace projektů
rozvojového vzdělávání (2010), FORS
Letní škola rozvojového vzdělávání (2009), DEEEP
Česko německé školení lektorů interkulturních setkávání (2007-2008), Institut
Pontes a nadace Brucke Most Stiftung
Gestalt v osobním a pracovním životě, sebezkušenostní kurz (2008-2009),
Institut pro Gestalt terapii
Projekt není problém (2008), ADRA o. s.
Projektový management (2007), Ústav pro mezinárodní vztahy
Letní škola zaměřená na evropskou spolupráci (2006), Visegrad summer school
Školení školitelů multikulturního vzdělávání Czech kid (2006), Univerzita Karlova a
Multikulturní centrum Praha

-

Reference

Peer review – vzájemné hodnocení neziskových organizací
(http://www.siriri.org/partneri/publikace)- konzultantka
GLEN – Global Education Network of Young Europeans (www.glen-europe.org) –
konzultantka, lektorka, člen výběrové komise
Kampaň Eurizons (www.eurizons.net) – spoluorganizátorka kampaně

-

Evropská platforma DARE (Development Awareness Raising and Education
Forum) (2010) – zástupce za ČR
Platforma českých neziskových organizací věnujících se humanitární a rozvojové
práci a globálního rozvojovému vzdělávání FORS (2013) – pozorovatel (zástupce
CARE ČR)
Lucie Bilderová, rozvoj@mkc.cz, koordinátorka projektu Stereotýpek v nás,
Multikulturní centrum Praha o. s.
Mgr. Petra Loewenstein-Diouf, Petra.Loewenstein@care.cz, manažerka pro
komunikaci a marketing, CARE Česká republika o. s.
Jan Mrkvička, jan.mrkvicka@peopleinneed.cz, ředitel rozvojové sekce, Člověk
v tísni o.p.s.
Jan Bárta, jan.barta@adra.cz, ředitel, ADRA o. s.
Mgr. Dana Moree PhD., danamoree@centrum.cz, Univerzita Karlova, Fakulta
humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti
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