Vstřícnější pracovní trh:
Jistota, že nikdo nezůstane stranou
Medailonky účastníků konference ke zveřejnění národní zprávy Caritas CARES 2021.

Maria Nyman, Caritas Europa
Maria Nyman je generální tajemnicí Caritas Europa. V letech
2012 až 2019 byla ředitelkou Mental Health Europe, hlavní
regionální nevládní sítě zasazující se o sociální začleňování a
ochranu práv osob s psychosociálním postižením. Předtím
působila jako Policy Officer a Campaign Manager na European
Disability Forum. Vystudovala práva na University of Uppsala ve
Švédsku. Je Švédka a od roku 2004 žije v Belgii.

Lukáš Curylo, Charita Česká republika
Narozen v roce 1974 v Ostravě. Po absolvování Filozofické fakulty
Ostravské univerzity a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého učil na gymnáziu a následně pracoval ve veřejné správě. V
roce 2007 se stal ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské a od
roku 2012 stojí v čele celorepublikové Charity Česká republika. Po čtyři
léta byl členem Výkonného výboru Charity Evropa a od roku 2015 je
členem Evropského hospodářského sociálního výboru. Věnuje se také
vzdělávání v oblasti etiky a managementu v pomáhajících profesích. Je
členem mnoha profesních sdružení a od roku 2016 je také náměstkem
hejtmana Moravskoslezského kraje.

Daniel Prokop, PAQ Research
Český sociolog. V období 2009–2018 působil v agentuře
Median, od roku 2019 vede vlastní výzkumnou organizaci PAQ
Research. Původně se věnoval průzkumům veřejného mínění,
v současnosti se zaměřuje se na témata chudoby a sociální
nerovnosti v české společnosti.

Anna Dumont, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ředitelka odboru integrace trhu práce sekce zaměstnanosti na
Ministerstvu práce a sociálních věcí. V minulosti působila v
nevládním sektoru, zejména v oblasti migrace a lidských práv.
Byla ředitelkou Konsorcia nevládních organizací pracujících
s migranty, dříve působila v Amnesty International, byla
projektovou manažerkou Evropského sociálního fondu a
působila v kanceláři OSN v Praze. Dlouhodobě se zabývá
problematikou diskriminace a rovných práv, integrací
znevýhodněných skupin, vzděláváním a integrací na trh práce.
Vystudovala Mezinárodní studia a Veřejnou a sociální politiku
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jan Dvořáček, Diecézní charita Brno, centrum Celzus
V Charitě pracuje čtvrtým rokem na pozici koordinátora dluhové
poradny a rok jako koordinátor projektu „Na cestě k zaměstnání“,
který nabízí komplexní podporu v oblasti zvýšení dovedností
zvyšující uplatnění na trhu práce všem zaměstnaným i
nezaměstnaným lidem. V minulosti pracoval dva roky s lidmi se
zdravotním postižením nebo znevýhodněním, v módu menší
agentury práce, kde podporoval zvyšování jejich kompetencí a
dovedností a zároveň propojoval se zaměstnavateli s vhodnými
pracovními pozicemi.

David Wagenknecht, Pro-charitu, s.r.o.
Manažer pro firemní klientelu charitního sociálního podniku ProCharitu s.r.o. Vystudoval Integrovanou střední školu technickou
v Praze. Má zkušenosti z řady manažerských a technických pozic.
Mimo jiné absolvoval pracovně-vzdělávací pobyt pečovatelské
služby v Rakousku.

Eva Ortová, Charita Česká Lípa
Absolventka českolipského gymnázia, je téměř po celý svůj profesní život
spjata s Charitou Česká Lípa, kterou v roce 2000 založila jako nadšená
dobrovolnice s chutí pomáhat. Z pozice ředitelky od té doby vybudovala
z organizace klíčového poskytovatele sociálních služeb na Českolipsku a
Novoborsku, s 80 zaměstnanci a ročním obratem 36 000 000,00 Kč. Je
vdaná, má dvě děti.

Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov, z.s.
Vystudoval technickou kybernetiku na Vysokém učení technickém
v Brně. V roce 1991 nastoupil do České pojišťovny, roku 2000 se
stal generálním ředitelem její pobočky na Slovensku. V roce 2010
z pojišťovny odešel a založil vlastní makléřskou společnost. Ve
stejném roce začal pracovat pro Sdružení Neratov. Od roku 2011
vede spolek PONS 21, který pomáhá chudým a handicapovaným,
zejména v Indii. V roce 2011 založil sociální podnik Anpora, který
nemocným a seniorům půjčuje zdravotní pomůcky a provádí
jednoduché kompletační práce.

Radek Hábl, Institut prevence a řešení předlužení
Zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení, který se
zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a
insolvencí. Podílí se na změnách zákonů, poskytování podrobných
dat, vzdělávání a podpory zaměstnavatelů v rámci
protiexekučního programu. Je autorem Mapy exekucí a Mapy
osobních bankrotů. Od roku 2020 je členem Rady vlády pro lidská
práva.

Veronika Schultzeová, Charita Most
Vystudovala Vyšší odbornou školu v Mostě (obor sociálně právní
činnost) a dále Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského
v Praze. V Charitě Most pracuje od roku 2017. Nejprve působila jako
pracovnice v sociálních službách, poté jako sociální pracovnice
Azylového domu pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“. Od
června roku 2021 působí jako vedoucí sociální pracovnice této služby
a rovněž vede Dům na půl cesty. Ve svém profesním i osobním životě
se věnuje pomoci druhým a zabývá se celkově sociální problematikou.

Kateřina Smejkalová, Friedrich-Ebert-Stiftung
Politoložka, která pracuje jako vědecká pracovnice pro české
zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung, kde má na starosti zejména
oblast práce a spolupráci s odbory. V tomto rámci se podílí
kupříkladu na projektu Minimální důstojné mzdy.

Andrea Hlavatá, zastoupení Evropské komise v ČR
Od roku 2007 pracuje v Evropské Komisi, přičemž od roku 2018 na
Generálním ředitelství pro regionální a urbánní politiku na československé jednotce. Předtím působila na Stálém zastoupení SR při EU
v Bruselu jako environmentální rádce, na Ministerstvu pro životní
prostředí jako ředitel odboru koordinace pro záležitosti EU a také na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského jako odborný
asistent.

Lukáš Pachta, zastoupení Evropské komise v ČR
Pracuje jako programový manažer pro fondy EU (ESF+) v oddělení
B5 (Polsko, ČR, Slovensko) generálního ředitelství Evropské komise
pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Dříve působil
jako poradce v Evropském parlamentu (poslankyň Michaely
Šojdrové a Jany Hybáškové) či překladatel v Evropské komisi v
Lucemburku. Vystudoval politologii a evropská studia na vysoké
škole Sciences Po v Paříži a moderní historii na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy.

Jitka Norková, Diecézní charita Brno
Pracuje v Diecézní charitě Brno, jednom z největších nestátních
poskytovatelů sociálních služeb v České republice, jako vedoucí
projektového oddělení. Projektovému, finančnímu a dotačnímu
managementu se věnuje už 16 let. Působila také jako grantová
manažerka Blokového grantu pro NNO Programu švýcarsko-české
spolupráce a Fondu NNO Fondů EHP a Norska, kdy měla na starosti
implementaci dotačních programů a monitoring podpořených
projektů. Specializuje se na oblast sociálních a zdravotních služeb,
energetických úspor a udržitelného rozvoje.

Jana Klusáková Seďová, Charita Česká republika
Pracuje jako manažerka pro advokační činnost u Charity Česká
republika. V minulosti působila v neziskové sféře v oblasti
podporovaného zaměstnávání a služeb pro osoby se zdravotním
znevýhodněním. Pracovala v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a
restorativní justice. Působila jako analytička pro sociální oblast a dále
jako evaluátorka a odborná garantka projektu zaměřeného na kvalitu
sociálních služeb. Je spoluautorkou zpráv Caritas Cares. Je členkou
Výboru pro práva starších lidí a různých pracovních skupin.
Dlouhodobě se zabývá problematikou rovných práv, začleňování
znevýhodněných osob, systémem ochrany dětí a problematikou
dlouhodobé péče. Vystudovala obory sociální práce, sociální politiky a
sociologie na VOŠ Caritas, Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě.

Iva Kuchyňková, Charita Česká republika
Pracuje jako manažerka pro sociální advokacii Charity Česká republika.
Čerpá ze své více než 25 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 a to i na
evropské úrovni. 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.

