Curriculum Vitae
Osobní údaje
Příjmení, Jméno Kroupa, Jan, Mgr.
Adresa Vítkova 11, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika
Mobilní telefon +420 605 406 355
E-mail jankroupa@ecn.cz
Státní příslušnost Česká republika
Datum narození 23.11.1969
Pohlaví muž
Národnost Česká
Pracovní zkušenosti
Období OD 2004
Povolání nebo
vykonávaná funkce předseda
Hlavní pracovní náplň a
oblasti odpovědnosti odpovědnost za organizaci a projekty
Nett, o.s., nezávislý think tank pro občanskou společnost a
Název/jméno a adresa neziskový sektor, Meziluží, Srbsko 23, Dobšice, 507 43 pošta
zaměstnavatele Mladějov
Obor činnosti či odvětví analýzy, hodnocení, připomínkování legislativy
Období
Povolání nebo
vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a
oblasti odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele

Od 02/2008
Odborný asistent
Odborný asistent pro výzkum Makroekonomického ústavu AV ČR
Makroekonomický ústav AV ČR, Politických vězňů 7, 111 21 Praha
1

Obor činnosti či odvětví ekonomika
Období
Povolání nebo
vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a
oblasti odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele

Od 2007
Konzultant a lektor
Člen kmenového týmu lektorů a konzultantů

České centrum fundraisingu
Fundraising, PR, marketing, strategické plánování, management
Obor činnosti či odvětví NNO a projektové řízení
Období Od 2005
Povolání nebo
vykonávaná funkce přednášející

Hlavní pracovní náplň a Příprava a vedení semináře na téma řízení sociálních služeb a

oblasti odpovědnosti neziskových organizací
Název/jméno a adresa Vysoká škola psychosociálních studií, Hekrova 1265, 140 00 Praha
zaměstnavatele 4 - Háje
Obor činnosti či odvětví vzdělávání
Období Od 2004
Povolání nebo
vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a
oblasti odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Evaluátor a konzultant, člen rady sdružení (2004-2006 předseda)
odpovědnost za organizaci a projekty
Podnos o.s., Volavkova 15, Praha 6 160 00
servisní a evaluační organizace

Období Od 1992
Povolání nebo Konzultant a lektor
vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a Školení, vzdělávání, konzultace a poradenství v oblasti
oblasti odpovědnosti fundraisingu, mobilizace zdrojů, dlouhodobého rozvoje organizací,
managementu a vnitřních struktur především neziskových
organizací a analýzy, studie a odborné publikace
Název/jméno a adresa Osoba samostatně výdělečně činná (práce na živnostenský list)
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví Fundraising, PR, marketing, strategické plánování, management
NNO a projektové řízení
Období
Povolání nebo
vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a
oblasti odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele

1990 – 1992

Obor činnosti či odvětví

Jazykové vzdělávání

Období
Povolání nebo
vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a
oblasti odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele

před 1989

Lektor
Výuka angličtiny pro hispánské imigranty
The Spanish Center, 1221 California Street NW, Washington DC,
USA

pracovník úklidu
úklid
Masný průmysl k.p.

Obor činnosti či odvětví masný průmysl
Vzdělání, odborná
příprava a školení
Období 2012 do současnosti

Dosažená kvalifikace Student druhého ročníku doktorandského studia
Hlavní předměty /
profesní dovednosti Aplikovaná etika – doktorandské studium
Název a typ organizace,
která poskytla vzdělání,
odbornou přípravu či kurz Fakulta humanitních studií UK
Období 2004-2005
Dosažená kvalifikace akreditovaný kurz řešení konfliktů a mediace
Hlavní předměty / dlouhodobé vzdělávání československých konzultantů neziskového
profesní dovednosti sektoru
Název a typ organizace, PDCS Bratislava
která poskytla vzdělání,
odbornou přípravu či kurz

Období 1990-1997
Dosažená kvalifikace Magistr hispánské filologie
Hlavní předměty / obhájil diplomovou práci na téma Pédro Páramo – Románová
profesní dovednosti skladba a mytologické archetypy v pozadí mexické prózy
Název a typ organizace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
která poskytla vzdělání,
odbornou přípravu či kurz
Období 1984-1988
Dosažená kvalifikace maturita
Hlavní předměty / všeobecné zaměření studia
profesní dovednosti
Název a typ organizace, Gymnázium Sladkovského náměstí, Praha
která poskytla vzdělání,
odbornou přípravu či kurz

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk(y)

ČEŠTINA

Jiný jazyk(y)

Sebehodnocení – Společný evropský referenční rámec pro jazyky

ANGLIČTINA

NĚMČINA

Porozumění

Mluvení

Psaní

Poslech
C2
zkušený
uživatel
A2 uživatel
základů
jazyka

Samostat
Ústní
ný ústní
interakce projev
C2
C2
zkušený
zkušený
uživatel
uživatel
A2 uživatel A2 uživatel
základů
základů
jazyka
jazyka

C2 zkušený
uživatel
A2 uživatel
základů
jazyka

Čtení
C2 zkušený
uživatel
A2 uživatel
základů
jazykal

ŠPANĚLŠTINA

LATINA

SLOVENŠTINA

RUŠTINA

C1
zkušený
uživatel
A2 uživatel
základů
jazyka
C2
zkušený
uživatel
B1
samostatný
uživatel

C1 zkušený
uživatel
A2 uživatel
základů
jazyka
C2 zkušený
uživatel
B1
samostatný
uživatel

C1
zkušený
uživatel
A2 uživatel
základů
jazyka
C1
zkušený
uživatel
B1
samostatn
ý uživatel

C1
zkušený
uživatel
A2 uživatel
základů
jazyka
C1
zkušený
uživatel
B1
samostatn
ý uživatel

C1 zkušený
uživatel
A2 uživatel
základů
jazyka
C1 zkušený
uživatel
B1
samostatný
uživatel

Schopnosti spolupráce: Schopnost pracovat v mezinárodním prostředí jsem opakovaně
osvědčil například při realizaci výzkumného projektu SHARE (http://iweb.cergeei.cz/share/contact.htm) ve spolupráci s více než 15 státy Evropy nebo při realizaci
rozvojových projektů v Gruzii, Arménii, Moldávii, Ázerbájdžánu, Bosně a Hercegovině
nebo Bulharsku, na kterých jsem se jako lektor, konzultant a koordinátor podílel v letech
2000 – 2012 v rámci své konzultantské a lektorské praxe. Kromě uvedených pracovních
angažmá jsem aktivní hudebník (www.vrtule1.cz) a divadelník
(http://www.youtube.com/watch?v=P20kTKiHGLw).
Schopnosti organizační: viz. výše – při své běžné praxi i při dobrovolné práci ve
správních radách neziskových organizací, například Centrum integrace cizinců
(http://www.cicpraha.org/ - od roku 2005, do 2010 předseda správní rady).
Schopnosti technické: nadstandardní uživatelské dovednosti s PC, MS Office, Cubase,
Nuendo, SoundForge, Photoshop, InDesign
Ostatní schopnosti: řidičský průkaz skupiny A a B
Specifické zkušenosti s rozvojem vzděláváním dospělých
4 školící dny, květen 2013
2 školící dny, září 2012
3 školící dny, říjen 2010 a
březen 2011
2 školící dny, leden 2010
20 školících dnů, září 2008
12 školících dnů
září 2007 – červen 2008
3 školící dny,
říjen 2007

Školení pokročilých lektorských dovedností pro rozvoj
občanské společnosti v Jordánsku, Jordánsko (projekt USAid)
Školení lektorských dovedností pro rozvoj samofinancování
projektů vnitřních uprchlíků v Gruzii, Gruzie (projekt MZV
ČR a EuroAsia Partnership Foundation)
Školení lektorských dovedností pro lektory dobrovolníků v
osobní asistenci lidí se zrakovým postižením, Česká republika
(projekt o.s. Okamžik)
Školení lektorských dovedností pro členy letroského týmu
o.s. Proutek a střediska Diakonie ČCE Rolnička, Česká
republika (projekt o.s. Proutek)
Školení školitelů fundraisingu a sociálního podnikání pro
Moldavské neziskové organizace, Moldávie (projekt UNDP)
Školení lektorských dovedností pro školitele neziskových
organizací ve středočeském kraji (projekt Agnes – agentura
neziskového sektoru, Česká republika)
Training of trainers of volunteers working as assistants in
social services, Czech Republic

Publikace
 Susan Gockeler, Hester Reeve, Ibra Ibrahimovič: Libkovice: Zdař Bůh (co ed. s
Markem Šálkem), Divus, Praha, 1996, 173 stran
 Jan Kroupa: 600 let Meziboří, Městský úřad Meziboří, Unitisk, Praha 1998, 40 stran
 Jan Kroupa: To se řekne komunitní..., program CPSI, Open Society Fund Praha,
2001, 30 stran
 Jan Kroupa, Tomáš Ledvina: Neziskový sektor šestkrát jina-k, program CPSI, Open
Society Fund Praha, 2001, 118 stran


Jan Kroupa, Management sociálních služeb, Pražská vysoká škola
psychosociálních studií, skripta, 2005, 100 stran



Transparency: sbroník k projektu Transparency of Proceedures at Local Level, ed.
Josef Štogr, Podnos, 2006



Jan Kroupa, První slovo platí, druhý leze z gatí, NETT, 2007, 86 stran



Jan Kroupa, Steven Mayer, Josef Štogr: Evaluace, NETT, 2007, 36 stran



Vůle dárce: sborník k projektu Vůle dárce u příležitosti výroční konference
komunitních nadací, ed. Josef Štogr, NETT, 2009, 64 stran



Skutek pomoci: sborník k projektu Skutek pomoci vydaného u příležitosti
konference v Třemošné u Plzně v rámci programu Aktivity, ed. Josef Štogr, NETT,
2010, 64 stran



Význam slibu: sborník k projektu Význam slibu vydaného v rámci projektu Význam
slibu podpořeného Visegrádským fondem, ed. Josef Štogr, NETT a Libri Prohibiti,
2011, 50 stran



Krok do světa: sborník k projektu Krok do světa vydaného v rámci projektu Krok do
světa think tanku NETT, ed. Josef Štogr, NETT 2011, 75 stran



Veřejné jednání a obecný prospěch: sborník k projektu Veřejné jednání a obecný
prospěch zabývající se pojetí a formulací veřejné prospěšnosti v návrhu
rekodifikace občanského zákoníku ČR, NETT 2011, 86 stran

