ŽIVOTOPIS
Bc. et Mgr. Milan Daďourek
* 4. dubna 1975
VZDĚLÁNÍ:
2009-12: Masarykova Univerzita, PrF, obor Právní specializace – veřejná správa (Bc.)
1996-98: Univerzita Palackého, PřF, obor Ochrana a tvorba životního prostředí (Mgr.)
1993-96: Univerzita Palackého, PřF, obor Ochrana a tvorba životního prostředí (Bc.)
ZAMĚSTNÁNÍ:
od 2011: samostatně hospodařící zemědělec (ekologický chov ovcí)
2009-12: akreditovaný zemědělský poradce
od 2008: projektový poradce pro NNO, ochrana přírody
2003-08: Sdružení Krajina - ředitel (7-8 úvazků, granty, management ZCHÚ, pozemky)
2000-02: Správa CHKO Žďárské vrchy - referent (ÚSES, management ZCHÚ, Natura 2000)
od 1997: OSVČ (s přestávkami) – odborná činnost v biologii
SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ:
2017: kurz Farmářská parazitologie
2015: kurz pro přepravce hospodářských zvířat
2011: kurz pro poradenství k erozi zemědělské půdy
2010: kurz pro výkon obecných zemědělských činností
2009: akreditační kurz pro zemědělské poradce
2008: vzdělávací program „Projektový manažer OPŽP“
2007: kurz Základy řízení lidských zdrojů, personalistika
2006: základní kurz práce s ruční motorovou řetězovou pilou a křovinořezem
2002: státní základní jazyková zkouška z anglického jazyka
1999: rozšiřující studium učitelství pro SŠ oboru Ochrana a tvorba životního prostředí
DALŠÍ ZKUŠENOSTI:
2002-18: člen obecního zastupitelstva Počítky, 2003-11 místostarosta obce
2016-17: člen výkonné rady Koordinačního uskupení neziskových organizací Vysočina
2013: lídr kandidátky hnutí Změna do PS (kraj Vysočina)
2009-12: člen Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody
2009-11: člen Řídícího výboru OPŽP a Rady Státního fondu ŽP ČR (za Zelený kruhu)
2006-10: odborný garant programu Formica Českého svazu ochránců přírody
2003: studijní pobyt Land Stewardship (USA) (4 týdny)
1998-99: doktorandské studium, katedra zoologie PřF UP, zaměření populační ekologie
1995-97: předseda studentské komory fakultního a univerzitního senátu
SPOLKOVÁ ČINNOST:
předseda Sdružení Krajina, zakládající člen (1997)
předseda Klubu chovatelů plemene romney ve Svazu chovatelů ovcí a koz (SCHOK)
předseda Společnosti pro podporu venkova, z.s.
člen Českého svazu ochránců přírody (od 1988, nyní ZO 66/02 Bory)
člen Svazu chovatelů shetland pony (SCHSHP) a Asociace svazů chovatelů koní ČR (ASCHK)
ZÁJMY: historie, pěší a vodní turistika, venkovská krajina a tradiční hospodaření, chovatelství

