
Řečníci vystupující v rámci představení zprávy Caritas CARES 2019 

(26. února 2020 v Evropském domě v Praze)  

 

Pavla Aschermannová 

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 2012 pracuje v RUBIKON Centru 

jako právnička, vedoucí dluhového poradenství a lektorka kurzů pro odbornou veřejnost 

s tématy insolvence, exekuce či práce se zadluženým klientem. V RUBIKON Centru 

pracujeme s lidmi s kriminální minulostí, ve věznicích i na svobodě. Řešíme potíže s 

dluhy, prací, připravujeme je na propuštění a pomáháme jim v náročném období po 

propuštění z věznice. 

Kontakt: aschermannova@rubikoncentrum.cz 

 

Barbora Bírová (*1989) 

Zastává funkci radní a poradkyně pro ukončování bezdomovectví v Platformě pro 

sociální bydlení. Od roku 2012 se zabývá antropologickým výzkumem 

bezdomovectví v urbánním prostředí. Ve svých výzkumných projektech se 

zaměřuje také na územní, kulturní a komunitní rozvoj. Vede studio 

antropologického výzkumu Anthropictures. Vyučuje na Fakultě humanitních studií 

UK. 

 

 

Mgr. Petr Fadrhons (*1971) 

Na Katolické teologické fakultě vystudoval obor katolická teologie. Se sociálními 

službami se poprvé setkal při práci na Magistrátu města Most, kde jako projektový 

manažer řídil několik vznikajících služeb. Necelý rok působil jako inspektor kvality 

sociálních služeb na Krajském úřadu v Ústí nad Labem. Od roku 2008 je 

zaměstnancem Oblastní charity Most, kde postupně pracoval jako vedoucí 

několika sociálních služeb, projektový manažer a nyní jako zástupce ředitelky. Při 

zaměstnání vystudoval na Vysoké škole svaté Alžběty obor sociální a charitativní práce. 

Spolupracuje s hospicem v Mostě, s Magistrátem města Most (jako vedoucí skupiny komunitního 

plánování) a jako externí hodnotitel s MPSV. 

 

Denisa Fialíková (*1984) 

Vystudovala sociologii v kombinaci se sociální antropologií, speciální pedagogiku 

a sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2015 působí v 

organizaci IQ Roma servis jako vedoucí sociálně aktivizační služby programu 

Pro rodiny a koordinátorky vzdělávání v Akademii Diversitas. Program Pro rodiny 

se soustředí zejména na oblast vzdělávání, s důrazem na předškolní vzdělávání 



dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Dalším velkým tématem je posílení hlasu dětí, které se ocitají 

pod dohledem sociálně právní ochrany dětí, zejména formou zapojení inovativních metod zjišťování 

jejich potřeb a názorů. Věnuje se také organizaci a facilitaci případových a interaktivních konferencí. 

Vyučuje na Evangelické akademii Vyšší odborné školy sociálně právní. 

Kontakt: denisa.fialikova@iqrs.cz, sedlackova.denisa@gmail.com 

 

Dana Pechová (*1961) 

Od roku 2009 pracuje jako vedoucí Domu Matky Terezy, střediska sociálních 

služeb pro lidi bez domova v Hradci Králové. Vede odborné kolegium sociálních 

služeb pro muže a ženy bez domova při Charitě Česká republika. Zajímá mne 

téma sociálního bydlení a efektivní práce pracovní skupiny věnující se menšinám 

a osobám v obtížné životní situaci při Magistrátu města Hradec Králové. 

V Hradci Králové poskytujeme tyto sociální služby: denní centrum, noclehárna, 

azylový dům a sociální rehabilitace. Ročně je využije přibližně 500 různých klientů. Společně s týmy 

pracovníků vytváříme prostředí, ve kterém se nám dobře a kvalitně pracuje. Snažíme se reagovat 

na změny ve společnosti, kraji i městě, ve kterém působíme, a poskytování služeb těmto vlivům 

přizpůsobujeme. Zaměřujeme se na PR sociálních služeb a seznamování veřejnosti s 

problematikou bezdomovectví. Motivací pro naši práci jsou malé i velké úspěchy našich klientů. 

Kontakt: dana.pechova@charitahk.cz  

 

Alena Rousková (*1976) 

Na Evangelikálním teologickém semináři a Evangelické teologické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze vystudovala obory sociální práce a sociální 

pedagogika, pastorační a sociální práce, diakonika - křesťanská krizová a 

pastorační práce. Ve výcviku Integrované psychoterapie dosáhla stupně 

koterapeutky. V centru jejího zájmu je téma rodinné odolnosti. 

Od roku 1996 pracuje jako sociální pracovnice, nejprve v Centru sociální 

pomoci města Litomyšl a následně v Domě pokojného stáří Naděje ve 

Vysokém Mýtě. V roce 2015 začala spolupracovat s ohroženými rodinami ve Farní charitě Litomyšl 

ve službě Sanace rodiny. Vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.  

Kontakt: alena.rouskova@lit.hk.caritas.cz 
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Pavel Šimon (*1984) 

  

Studoval náboženskou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec 

Králové, poté sociální práci tamtéž a také sociální a charitativní práci na 

Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 

psychoterapeutickém výcviku MOVISA model růstu podle Virginie Satirové. 

Je otcem 4 dětí. 

Pracuje jako vedoucí služby Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné 

péče v Oblastní charitě Polička. Zabývá se facilitováním případových 

konferencí a školením pěstounů. Je předsedou celostátního odborného 

kolegia sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, která sdružuje 76 charitních služeb. 

 

 

Martina Veverková  

 

Socioložka zabývající se nerovností mezi muži a ženami, podmínkami 

pracovního trhu, chudobou a sociálním vyloučením. Je autorkou studie 

Odstraňme dluhové pasti! a ve spolupráci s Evropskou sítí proti chudobě 

se podílela na studii zabývající se minimálním příjmem v České republice 

(projekt EMIN2); je taktéž spoluautorkou zpráv Caritas CARES 2017 a 2019. V současnosti působí 

v agentuře MEDIAN.  

 

Michaela Zdzieblová (*1988) 

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně vystudovala obor sociální 

pedagogika, předtím získala praktické dovednosti studiem vyšší odborné 

školy v oboru sociální práce. Od roku 2012 pracuje v Oblastní charitě Most, 

konkrétně v sociální službě azylový dům pro matky s dětmi. Dva roky 

působila jako sociální pracovnice, od roku 2014 je vedoucí sociální 

pracovnice. Pracovně se orientuje na osoby znevýhodněné sociálním 

prostředím, což je do značné míry ovlivněno lokalitou, v níž vyrůstala.  

Kontakt: zdzieblova@charitamost.cz 

 

Pavlína Žáková 

 

Od roku 2005 pracuje v Evropské komisi, přičemž od roku 2014 působí jako 

ekonomická poradkyně na zastoupení Evropské komise v České republice. 

Krátkodobě pracovala i na ministerstvu financí jako poradkyně náměstka pro 

veřejné rozpočty a na Úřadu vlády jako poradkyně státního tajemníka pro 

evropské záležitosti. 

 

 

 



Anne Wagenführ 

 

- vedoucí bruselské sekce Charity Německo od roku 2017 

- předtím působila v této sekce jako právní expert a generální tajemnice 

Evropské komise  

- Anne studovala evropskou politiku a veřejné právo v Münsteru a Lille (zisk 

dvojího francouzsko-německého titulu); je také držitelkou magisterského titulu 

z politologie z London School of Economics   

 

 

 

Philip Hagedorn 

 

- právní expert bruselské sekce Charity Německo  

- před tímto působil jako koncipient u Vrchního krajského soudu 

v Düsseldorfu s umístěním v Lisabonu  

- Philip studoval právo a obchod na Mannheimské univerzitě  

 

 

 

 

 

 

 

Iva Kuchyňková  

  

Koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika. Čerpá ze své 

více než pětadvacetileté leté praxe v pomoci lidem v různých druzích 

sociálních služeb a také z dlouholeté činnosti v oblasti inspekcí kvality 

poskytovaných sociálních služeb. Zabývá se hájením práv osob, snaží se 

upozorňovat na systémové nedostatky v legislativě, popřípadě vyvolávat 

systémové změny. V Charitě má na starosti advokační činnost, 

zastupování organizace v pracovních skupinách MPSV, Rady vlády, EAPN. Působí jako člen 

Monitorovacího výboru OPZ. Má na starosti metodickou podporu sociálních služeb registrovaných 

pod značkou Charita. Působila jako odborná garantka projektu „Ke kvalitě v Charitě“.  

Je spoluautorkou Stínové zprávy 2014, ze které vyplývají základní priority Charity ČR i Caritas 

Europa a zpráv Caritas CARES 2015, 2017 a 2019. 

 
Kontakt: iva.kuchynkova@charita.cz 


