ŽIVOTOPIS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jitka Burianová
Rok narození:1982
Tel.: +420 776 257 455
E-mail: jitka.burianova@gmail.com

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:
11/2016 – dosud
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO – ministerský rada
Tvorba koncepcí a pravidel dotační politiky environmentálního vzdělávání, včetně koordinace. Posuzování
právních předpisů a úprav ve věcech environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, vzdělávání pro udržitelný
rozvoj a environmentálního poradenství. Koordinace EVVO a EP na celostátní a regionální úrovni, spolupráce
s ostatními orgány státní správy a regionální samosprávy. Spolupráce na tvorbě a úpravách finančních
programů Státního fondu životního prostředí na podporu EVVO a EP. Zpracování odborných posudků
k projektům národních programů SFŽP, zaměřených na EVVO a EP.
03/2014- 10/2016
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP)
Grantový specialista pro kampaň Srdcerváči (poradenství žadatelům, hodnocení žádostí, grantová
administrativa) - kampaň na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Dále vyhledávání grantových příležitostí pro NF samotný, spolupráce při psaní žádostí, spolupráce při
vzdělávání HR a firem týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, organizování kampaně
Zdravotně postižený zaměstnanec roku atd.
07/2014 – 12/2015
Vespolek o.p.s., ekocentrum, ekoporadna, pozemkový spolek
Podpora při psaní projektů, konzultace projektů, jednání s úřady (MŽP, SFŽP atp.), příležitostný lektor, PR
aktivity (webové stránky, Facebook, TZ atp.).
2014-2015
Nadace Partnerství
Hodnotitel grantů Fondu pro NNO – grantů financovaných z EHP fondů – 1. a 2. Výzva
2014-2016
Národní síť zdravých měst
Hodnotitel při obhajobách kategorie B měst zapojených do místní Agendy 21
2014
Hodnocení dotací pro NNO (MŽP)
02/2013 - 09/2013
Grenzenlos, Heiligenstädter Straße 2, 1090 Wien – Evropská dobrovolná služba

Součást programu Evropské Unie „Mládež v akci“. Projekt umožňuje strávit 6-12 měsíců prací pro neziskovou či
státní organizaci v jiné zemi. V mém případě se jednalo o 8 měsíců v Rakousku, ve Vídni.
Grenzenlos je nezisková organizace působící v oblasti mezinárodního dobrovolnictví, mezikulturního vzdělávání
a výchovy k aktivnímu občanství. Zprostředkovává dobrovolnické projekty po celém světě a pro zahraniční
zájemce organizuje podobné pobyty v Rakousku. Pořádá workshopy, vzdělávací semináře a workcampy, které
jsou určeny nejen pro mezinárodní účastníky.
Pracovní náplň:
Spolupráce při přípravě a realizaci workshopů a seminářů s mezinárodní účastí, administrativní podpora.
02/2009 – 12/2012
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
Vedoucí odborný referent specialista – odborný garant pro prioritní osu 7 Operačního programu Životní
prostředí – Investiční opatření pro infrastrukturu pro environmentální vzdělávání a poradenství (tzv. ekocentra
a ekoporadny)
Pracovní náplň:
Dohled nad správným fungováním 7. prioritní osy operačního programu, ze které bylo možné podporovat
projekty na stavby a rekonstrukce „ekocenter“ a „ekoporaden“, jejich vybavení a pomůcky a materiály určené
pro environmentální vzdělávání a poradenství. Mezi další náplň práce patřilo nastavování znění výzev 7.
prioritní osy, konzultace projektů se žadateli, vyhodnocování projektů, nastavování hodnotících kriterií,
následná kontrola fungování projektů a spolupráce na dalších aktivitách v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty - hodnocení dalších projektů zaměřených na environmentální vzdělávání,
poradenství, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, hodnocení projektů financovaných z OPVK atd.
Dále byla součástí pracovní náplně administrativní činnost v oddělení Technické pomoci operačního programu
ŽP.

10/2006 – 01/2009
Robert Bosch, s.r.o., České Budějovice
Laborantka v chemické laboratoři
Pracovní náplň:
Měření chemických parametrů ropných látek – viskozita, obsah vody, vodivost atd.

VZDĚLÁNÍ A KURZY:
2015
Specialista PR a fundraisingu pro neziskové organizace
5- měsíční intenzivní kurz pro fundraisery, který pořádaly Neziskovky.cz
2015
PR kurz pro neziskové organizace – Mediální centrum
Obsahem kurzu bylovedení nízkonákladové kampaně - Komunikace s médii, novináři (kdy a jak psát tiskové
zprávy nebo informovat média, jak s nimi navázat spojení), s veřejností (pomocí sociálních sítí, mailingu, promo
a komunálních akcí).
2014 – Základní ekoporadenský kurz – STEP
4-denní kurz pro ekoporadce

Září 2014
Kurz tvůrčího psaní
2013 – 2014
On-line kurz žurnalistiky – základy žurnalistické práce – Mediální centrum
Obsahem kurzu byly lekce typu jak správně napsat článek, reportáž, rozhovor, anketu, jaké volit fotky a obecně
jak vyhledávat relevantní informace
2002-2008
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Aplikovaná ekologie (Mgr.), Péče o životní prostředí (Bc.)
03/2007 -07/2007
Wageningen University and Research Centre, Holandsko
Sokrates/Erasmus studijní pobyt – Environmental studies, Environmental education
2006-2007
British council, České Budějovice
First Certificate in English (FCE)

SOCIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI, DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY:
Několik mezinárodních workshopů pořádaných org. Grenzenlos (2013-2014)
Na téma Globální vzdělávání, integrace atp. - spolupráce na jejich pořádání, komunikačním jazykem angličtina
Mezinárodní workshop RAMBA-ZAMBA (2011)
Účastník- interaktivní metody práce v mezinárodní skupině
Sportovní klub Vozíčkářů Praha (2010-dosud)
Dobrovolník oddílu orientačního závodu vozíčkářů, vedení a dobrovolník outdoorového oddílu
Dobrovolné sdružení studentů Na Hnízdě při Přírodovědecké fakultě JČU (2006-2008)
Členka dobrovolných „ozeleňujících aktivit“ na PřF JU – zavádění systému třídění bioodpadu, spoluorganizování
filmových večerů, výtvarných soutěží atd.
Spolupráce při koordinaci Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm na PŘF JU v Českých Budějovicích (2006,
2007 a 2008)
Projekt Kino bez bariér
v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
(07/2008, 07/2009, 07/2010)
Pracovník na informační přepážce

ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ:
Anglický jazyk – pokročilá, B2 (FCE certifikát)
Německý jazyk – středně pokročilá, B1
Francouzský jazyk – začátečník
+ rozumím velmi dobře Slovensky

TECHNICKÉ ZNALOSTI:
MS Office – Word, Excel, Powerpoint, Photoshop

Správce webových stránek pro Časopis MŮŽEŠ, správce Fb profilu
Práce s databázemi (včetně zahraničních)

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ: B
ZÁJMY A DALŠÍ ČINNOSTI:
Sporty (zejména aktivity v přírodě) - plavání, cyklistika, jachting, lyže, voda, účastník 24-hodinového
outdoorového závodu Survival 2011, 2012 a 2013
Focení, rukodělné aktivity, kultura, cestování.
Reference mohou poskytnout:
Mgr. Denisa Krumpová, tel. 606 522 381, vedoucí oddělení lidských zdrojů sdružení Linka bezpečí, nyní na
mateřské dovolené
Ing. Jana Soběslavská, tel. 728 118 990, odborný referent na MŠMT, EU fondy
Ing. arch. Marie Petrová, tel. 776 339 304, tajemnice Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro
udržitelný rozvoj

