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Jméno a příjmení:
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Titul:
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Datum a místo narození:
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Trvalé bydliště:

Lipová 19, 602 00 Brno

E-mail:

yvonna.gailly@veronica.cz

Dosažené vzdělání:
Vzdělávací instituce:
Obor:
Typ a rok závěrečné
zkoušky:

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Fyzika pevných látek
1980 státní zkouška

Vzdělávací instituce:
Obor:
Typ a rok závěrečné
zkoušky:

Přírodovědecká fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Optika pevných látek
1988 kandidátská dizertační zkouška

Další absolvované
dlouhodobé kurzy:
Rok a obsah:

2008-2010 Central European Climate Campaigners Programme

Rok a obsah:

2003 – 2004 Dlhodobé vzdelávanie konzultantov pre neziskový sektor
v Čechách a na Slovensku ll.

Rok a obsah:

2002 – 2003, 2000 – Strukturální fondy a NNO

Rok a obsah:

2002 Programme for International Visitors ( – Global Environmental
Issues, USA

Rok a obsah:

1998, 2002 – Team building

Rok a obsah:

1996 – 1997 – Management Matters

Rok a obsah:

1995 – 1996 – Ekologické poradenství , Brno

Rok a obsah:

1993 – Fundraising

Rok a obsah:

1991 – Ekologické poradenství, Vídeň

Krátkodobé kurzy:

Systémové poradenství (1999), Poradenství jako služba (2000),
Direktivní a nedirektivní poradenství (2003)

Jiné dovednosti:
Jazykové znalosti:

anglicky – výborná, německy – výborná, rusky – dobrá,

Práce s PC:

na uživatelské úrovni – znalost Windows, MS Office (Word, Excel),
Internet, OpenOffice

Řidičský průkaz:

skupina B

Praxe:
Instituce:
Doba působení:
Pracovní zařazení:

ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
od roku 1992
Ředitelka ekologického institutu,vedoucí projektů

Profesionální životopis:
1990
1991
1991
1992 – 1993
1993 – 2003
1994 – 2002
1995 – 1996
od 1996
od 2006
1997-2015
Od 1998
2003 – 2007
Od 2000
Od
Od
Od
Od
Od

2013
2013
2014
2015
2004

2009 - 2011
Instituce:
Doba působení, pracovní
zařazení:

zahájení profesionální spolupráce se ZO ČSOP Veronica,
příprava projektu první české ekologické poradny
zahájení činnosti Ekologické poradny, vedení Ekologické
poradny (koordinace programů, personální a finanční
zajištění, mezinárodní kontext projektů)
připojení EP Veronica do Evropské asociace ekologických
poradců
členka poradního sboru ministra životního prostředí pro
přípravu zákona o pracích prostředcích
zástupkyně ČSOP v Radě pro ekologicky šetrné
výrobky
členka předsednictva Evropské asociace ekologických
poraden
koordinace Kurzu ekologického poradenství
členka ÚVR ČSOP
členka Předsednictva ÚVR ČSOP
předsedkyně Výkonného výboru Sítě ekologických
poraden ČR,
ředitelka Ekologického institutu Veronica
členka Výboru pro spolupráci s regiony Rady vlády pro
NNO
členka meziresortní skupiny MŽP pro ekologickou
výchovu a vzdělávání, od 2007 místopředsedkyně ad hoc
pracovní podskupiny Environmentální poradenství
Členka Rady Zeleného kruhu
Pracovní skupina IROP
Pracovní skupina pro udržitelné municipality RVUR
Výbor pro EU RV NNO
Externí přednášející Katedry environmentálních studií.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
(Environmentální aspekty využívání energie)
Lektorka Fakulty architektury VUT Brno (Udržitelné
stavitelství)

Katedra fyziky pevných látek, Přírodovědecká fakulty Masarykovy
univerzity v Brně
1980 – 1984, 1986 – 1987
interní aspirantka

Další zkušenosti o ocenění:
Cena Josefa Vavrouška (2006)
2002 - 2014 – členka Zastupitelstva městské části Brno-střed
Přehled dlouhodobých projektů:
„Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“. eea grants, 2015-2016
„Resilience aneb proměňme hrozbu v příležitost“, FNNO eea grants, 2014 -2016
„Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje, OPVK (20112014), partner projektu
„Nové standardy pro staré domy“. BMVIT, Rakousko (2010-2012), partner projektu

„Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“, OPRLZ, (20082010), partner projektu
„Dva v jednom – Ochrana klimatu a ovzduší v obcích“ (2009 – 2010)
„Česká klimatická koalice – Energeticky soběstačný region“ (od 2008)
„Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“, OPRLZ, (2006-2008),
partner projektu
„Stavba Centra Veronica Hostětín v pasivním standardu“, SFŽP, SROP, (2004 – 2006)
„Hlavní přeshraniční region spolku na ochranu klimatu“, 2005 – 2006, Dolní Rakousko – Česká
republika (Slavonicko, Hrušovansko)“, INTERREG III A
"Sluneční síť " – česko-rakouská solární spolupráce (2002 – 2003)
„Energetické úspory a alternativní zdroje energie v obci Hostětín, trvale udržitelný regionální rozvoj“
(od 1997 dosud)
„Centrum modelových ekologických projektů pro venkov – udržitelný regionální rozvoj", Hostětín (od
2000)
„Slunce pro Bílé Karpaty“ – program podpory instalace svépomocných solárních zařízení (1997 -2001)
„Lokální agenda 21 v podmínkách ČR“ (1997 – 1999)
„Ekologicky šetrné spotřebitelství, zásobování ve veřejném sektoru“ (1996, 1997)
„Vytvoření sítě ekologických poraden v ČR“ (1995 – 1997)“
„Látky obsažené v pracích prostředcích a jejich vliv na životní prostředí“ (1992 – 2006)
„Zelený telefon města Brno“ (od 1998)

