Europass - životopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á)

Peter Guštafík

Adresa(y)
Telefón(y) + 2 5292 5016 (do PDCS)

Mobil:

0905 532 576

Fax(y)
E-mail(y)

peter@pdcs.sk

Štátna(e) príslušnosť(ti)
Dátum narodenia
Pohlavie

Oblasť činnosti, o ktoré sa
zaujímate / Zamestnanie
Prax
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

od r. 2000 do súčasnosti
facilitátor, lektor, projektový koordinátor

Hlavné činnosti a zodpovednosť






Názov a adresa zamestnávateľa

PDCS o.z., Partners for Democratic Change Slovakia
Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovensko
www.pdcs.sk

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Facilitátor konferencií, workshopov, pracovných stretnutí
Senior tréner v témach vyjednávanie, gamifikácia, sociálne podnikanie
Koordinátor projektov
Konzultant pre neziskové organizácie

Vzdelávanie dospelých a riešenie konfliktov
od r. 1997 do súčasnosti
Prekladateľ a tlmočník z/do anglického jazyka

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Preklady a tlmočenie

Názov a adresa zamestnávateľa

Peter Guštafík – Interpreta
www.interpreta.sk

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Vzdelávanie a príprava
Od - do od 2001 do 2004
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
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Vzdelávanie konzultantov v neziskovom sektore v Česku a na Slovensku
Konzultovanie, trénovanie, facilitovanie
PDCS, o.z., Bratislava

Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do

august 1992 - máj 1995
Bachelor of Arts
Mathematics
Cornell University, Ithaca, NY, USA
B.A.

september 1991 – máj 1992

Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu

Manažment
Fakulta manažmentu Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko

Ďalšie vzdelávanie:
Kurz „Gamification“, University of Pennsylvania, Coursera 2014
Kurz „A Beginner’s Guide to Irrational Behavior“, the Duke University, Coursera, 2014
Tréning trénerov, PDCS, každoročne jeden tréning 2004-2018
Každoročná účasť na Stredoeurópskej konferencii fundraisingu v Bratislave, 2012-2018

Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y)

Slovenčina

Ďalší(ie) jazyk(y)
Sebahodnotenie

Porozumenie

Európska úroveň (*)

Angličtina
Ruština
Taliančina

Počúvanie

Čítanie

C2

Profesionálny
používateľ

C2

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

Hovorenie
Ústna interakcia

Profesionálny
C2
používateľ

Písanie

Samostatný ústny
prejav

Profesionálny
C2
používateľ

Profesionálny
C1
používateľ

Profesionálny
používateľ

B1

Samostatný
B1
používateľ

Samostatný
A2
používateľ

Používateľ
základného
jazyka

B1

Samostatný
B1
používateľ

Samostatný
A2
používateľ

Používateľ
základného
jazyka

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Sociálne zručnosti a kompetencie

Organizačné zručnosti a
kompetencie
Počítačové zručnosti a kompetencie

Vodičský(é) preukaz(y)
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 Tímová spolupráca: vedenie alebo účasť v tímoch facilitátorov, trénerov, evaluátorov;
 Interkultúrne zručnosti: trénerské alebo facilitačné vedenie skupín vo viac ako 15 krajinách; facilitovanie
štyroch programov British Council s medzinárodným zastúpením expertov a/alebo účastníkov;
 Trénerské/konzultačné zručnosti: návrh, príprava, vedenie a hodnotenie vzdelávacích programov v rozsahu
1 deň až 1 rok;
 Manažérske zručnosti z vedenia projektových tímov a riadenia vlastnej prekladateľskej živnosti
 Koordinačné zručnosti (najmä vedenie projektov a riadenie živnosti);
 Administrácia Salesforce
 Skúsený používateľ Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint, Access)
 Tvorba webových stránok

B Kategória

Doplňujúce informácie

Vybraná skúsenosť s facilitačnou a lektorskou prácou
 British Council Slovensko – facilitovanie konferencie Ideas Lab k socálnym inováciám v Banskej
Bystrici a Festivalu sociálnych inovácií (Prešov + Banská Bystrica), 2019
 Nadácia Orange, hodnotenie 20 rokov činnosti, 2019
 Nadácia Pontis, facilitovanie prípravnej fázy tvorby kurikula sociálneho podnikania a jemných a IT
zručností v projekte Budúcnosť inak, 2019
 Saleziáni Dona Bosca, tréning pre trénerov a animátorov, 2019
 Poštová banka, tréning pre trénerov, 2019
 Otvorený tréning Negociácia pre pracovníkov verejnej správy, biznisu a neziskových orgnizácií (10krát v priebehu 5 rokov)
 Otvorený tréning Gamifikácia – používanie herných prkov na zvýšenie motivácie (10-krát v priebehu
5 rokov)
 Pedagogická fakulta UMB, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity – tréning na tému reflexia
v práci učiteľa, 2019
 Hodnotenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov členov Slovenského združenia
pre značkové výrobky, 2018
 Bankwatch, Evaluácia medzinárodného 3-ročného projektu na monitorovanie európskeho verejného
financovania energetických projektov mimo EÚ, 2018
 Bratislavský samosprávny kraj – mapovanie potrieb kultúrnych zariadení, konzultovanie strategického
plánovania Malokarpatskej okresnej knižnice, Malokarpatského múzea, Malokarpatského osvetového
strediska, 2018
 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, lektorovanie
na tému reflexívnej praxe v práci učiteľa, 2019
 The European Federation of Neurological Associations, školenie na tému fundraising pre pacientske
organizácie, Bukurešť, Rumunsko, 2018
 SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, facilitácia strategického plánovania, 2018
 Úřad vlády ČR, facilitácia troch regionálnych konferencií v rámci národnej platformy pre integráciu
menšín, 2018
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku, facilitácia stretnutí v rámci participačného
procesu k stanoveniu priorít Agendy 2030 pre SR
 Slovenské združenie pre značkové výrobky, facilitácia strategického plánovania, 2016, 2017
 Inštitút pre verejné otázky – facilitácia a spracovanie fokusových skupín v rámci výskumu o stave
občianskej spoločnosti, 2016
 Úřad vlády ČR, facilitácia dvoch regionálnych konferencií v rámci národnej platformy pre integráciu
menšín, 2016
 ENND – Európska sieť pre nenásilie a dialóg – facilitácia skupinových diskusií, 2017
 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI, facilitácia série fokusových skupín k zamestnanosti
a vzdelávaniu Rómov, 2015
 Ministerstvo školstva, facilitácia medzinárodnej konferencie k podpisu Memoranda o spolupráci
medzi krajinami V4 a EaP v oblasti mládeže, 2015
 Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, facilitácia na
konferencii k projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb
poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO", 2014
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Diplomatická akadémia, 2014, 2013
 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, konferencia Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020;
tvorba akčného plánu 2014, 2013
 Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, konferencia „Tretí
sektor: Obavy a očakávania“, 2013
 Košický samosprávny kraj, konferencia Perspektívy miestnej kultúry, 2013
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 Slovenské národné múzeum, záverečná konferencia programu Múzeum 3. generácie, 2013
 OSF, Konferencia na tému zhodnotenia využitia verejných zdrojov (Nórskych fondov), 2011
 Slovenské národné múzeum, školenie získavania verejných a súkromných zdrojov pre múzeá
v rámci programu M3G, 2011-2012
 British Council, program Empowering European Citizens, téma občianska participácia, 2011-2012

Doplňujúce informácie

Publikácie:
 Fundraising bez hraníc, Ján Mihálik a kol., 2012, spoluautor
 Neziskovky a zisk, Peter Guštafík a Marcel Fukas, PDCS, 2005, autor prípadových štúdií
 Príručka podnikania pre neziskové organizácie, 2001, spoluautor
 Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, 2000, spoluautor
Členstvo v správnych radách a poradných výboroch, dobrovoľnícke aktivity:
 CZŠ Narnia – člen správnej rady
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